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10	ปีมูลนิธิชุมชนสงขลา
	 ความนา่สนใจประการสำาคญัของวธีิคดิของมลูนธิิชุมชนสงขลา 
ที่ชัดเจน	 ที่มีพัฒนาในช่วง	 10	 ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลาและภาค 
ประชาสังคมภาคประชาชนในหาดใหญ่คือ	 การเปล่ียนแนวทางการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนา	
	 การพัฒนาของขบวนการพัฒนาชุมชนสังคมของภาคพลเมือง
นอกภาครัฐนั้น	 แรกเร่ิมก็เร่ิมจากการขับเคล่ือนชุมชนฐานราก 
ในลักษณะของการหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	 เช่นการส่งเสริม
การปลูกผักปลอดสารพิษ	 ทำากิจกรรมปลูกป่า	 จัดกิจกรรมการอบรม
พัฒนาศักยภาพ	 ด้วยแนวคิดคำาตอบอยู่ที่หมู่บ้าน	 เพื่อสร้างชุมชน
หมู่บ้านเข้มแข็ง	
	 ต่อมาเมื่อมีทิศทางใหม่ของการขับเคล่ือนสังคมด้วยกระแส 
การทำานโยบายสาธารณะเพื่อให้ภาครัฐซ้ือหรือตอบสนองต่อข้อเสนอ 
ของภาคประชาชน	ทศิทางการการขบัเคล่ือนก็ออกจากแนวทางคำาตอบ
อยู่หมู่บ้านชุมชน	มาเป็นการจัดเวทีการระดมความเห็น	จัดทำาเอกสาร 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย	 ยื่นต่อภาครัฐทั้งที่มีอำานาจจริงและไม่มีอำานาจ 
จริง	บางข้อเสนอเกิดผลลัพธ์ในทางบวก	แต่ข้อเสนอส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
กระดาษใส่ไว้ในลิ้นชัก	 ไม่ใช่เพราะข้อเสนอไม่ดีหรือภาครัฐไม่เห็นด้วย	
แต่เพราะความฝืดและอุปสรรคเชิงระบบของการจัดการภาครัฐและ
องคาพยพของภาครัฐทีซั่บซ้อนและมากขัน้ตอน	รวมทัง้พลังการจดัการ

คำ�นำ�
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ในความซับซ้อนของปัญหาและข้อเสนอต่อภาครัฐนั้นมีไม่พอที่จะก่อ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	หลายเรื่องจึงไปไม่ถึงไหน
	 แต่ในระยะหลังๆ	 นี้	 มีการขับเคล่ือนสังคมและผู้คนสังคม	 
ที่แตกต่างจากสองแนวทางที่แตกต่างจากในอดีต	 ที่ได้พัฒนาตนเอง 
ขึ้นมาช้าๆ	ด้วยสองแนวทางที่มีความต่างไปจากเดิมอย่างชดัเจนกล่าว
คือ	หนึ่ง	ทางการใช้มิติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือการตลาดชี้นำาการ
เปลี่ยนแปลง	ซึ่งตอบรับกับระบบสังคมในปัจจุบันและ	สอง	แนวทาง
การสร้างกลไกความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน	 (Partnership)	 กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับตำาบล
	 แนวทางแรกคือ	 การใช้มิติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือการ
ตลาดช้ีนำานำาการเปล่ียนแปลง	นบัเปน็ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งใหม่
ของภาคประชาชน	 แม้ในทางทฤษฎีแล้วจะไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่	 
มขีอ้เสนอดงักล่าวปรากฏในตำาราหรือในเอกสารการสมัมนามานานแล้ว	
แต่การลงมือทำาปฏิบัติการและการประยุกต์ให้เกิดรูปธรรมจริงในพื้นที่	
โดยนักปฏิบัติการนั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็น	 และในจังหวัดสงขลาช่วง 
สามสามปทีีผ่่านมา	การนำาแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรคช้ี์นำากระบวนการ
ผลิตของสังคม	 ได้ถูกแปรเปล่ียนออกมาเป็นรูปธรรมที่เห็นผลจริง 
คำาว่า	 Social	 Enterprise	 หรือองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม	 หรือ	 Social	
Enterpeunur	หรือผู้ประกอบการทางสังคม	เป็นคำาใหม่และการจัดการ
เพื่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างใหม่	 ที่ผูกติดกับกลไกการตลาดและวิถี 
การบริโภคนิยม	ซึ่งมีพลังการขับเคลื่อนสังคมในอีกรูปแบบ
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	 ตลาดกรีนโซน	 ตลาดกรีนปั้นสุข	 ตลาดฟิน	 การส่งผักเข้าสู่ 
โรงครัวและร้านค้าในโรงพยาบาลหาดใหญ่	 การทอดผ้าป่าขยะของ
เทศบาลตำาบลโคกมว่ง	นีค่อืตวัอยา่งของความพยายามในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการพัฒนาในทิศทางใหม่	 ทิศทางของการนำาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และกลไกการตลาดช้ีนำาการพัฒนามาเป็นฐานคิดและลงมือ
ปฏิบัติการ	 เป็นการสร้างพื้นที่กลางในสังคมของอาหารอินทรีย์เพื่อ
เปล่ียนค่านิยมของประชาชนในสังคม	 ให้หันมาให้ความสำาคัญกับการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับสุขภาพ	 ด้วยความเช่ือ 
ที่ว่า	 เมื่อผู้บริโภคตื่นตัว	 ความต้องการอาหารอินทรีย์หรืออาหาร
ปลอดภัยมีมากขึ้น	 จะช้ีนำาการผลิตของเกษตรกรและทำาให้เกษตรกร 
หันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเองในที่สุด
	 แนวทางที่	 2	 คือ	 การสร้างกลไกความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน	 
(Partnership)	กับภาคีต่างๆ	เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่	 
ทั้งนี้เพราะไม่มีองค์กรโดดใดๆ	 จะสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ 
ขับเคล่ือนสังคมอันซับซ้อนด้วยลำาพังองค์กรตนเองเท่านั้นได้อีกต่อไป 
และรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นก็ต้องการมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วม 
แบบการร่วมรับรู้และเพียงยกมือเห็นด้วยเท่านั้น	 แต่ต้องการการมี 
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแบบมาร่วมเป็นหุ้นส่วน	 ลงแรง	 ลงขัน	 
ลงความคิด	 ลงมาคลุกและขยับไปด้วยกัน	 หรือในภาษาสากลเรียกว่า	 
การเป็นหุ้นส่วนหรือ	 Partnership	 เพื่อร่วมกันฟันผ่าอุปสรรคและ 
ยกระดับการพัฒนาผ่านข้อจำากัดต่างๆ	ไปด้วยกัน	องค์กรหรือกลุ่มคน
ที่จะร่วมเป็นภาคีนั้น	 อาจมีความเป็นทางการตั้งแต่องค์กรภาครัฐ	
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	องคก์รเครือขา่ยภาคประชาชน	หรือแมแ้ต่
ชมรมหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งๆ	ร่วมกัน
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	 ตัวอย่างของการรับมือกับอุทกภัยคลองตงและคลองภูมี	 
การจัดทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่	 22	 แห่งเพื่อจัดการขยะ	 การดูแล 
คนยากลำาบากและคนเปราะบาง	การจดัการฐานขอ้มลูใหม้ชีีวิตเพือ่การ 
ดแูลกลุ่มเปราะบางทางสงัคมอยา่งเปน็ระบบดว้ย	Application	iMed@
home	 คือตัวอย่างของความร่วมมือในลักษณะ	 Partnership	 ที่เป็น 
อีกรูปธรรมแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมในยุคปัจจุบัน
	 โลกได้ก้าวมาสู่ความซับซ้อน	 เทคโนโลยีกำาหนดวิถีชีวิตและ 
ระบบเศรษฐกิจ	 สภาพสังคมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 การรับมือ 
กับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้	เป็นความท้าทายยิ่งของภาคประชาชน	 
ภาคประชาสังคมหรือภาคพลเมือง	 ที่ต้องร่วมกันสร้างสรรค์แสวงหา
แนวทางการขับเคล่ือนขบวนการภาคสังคมให้สามารถสร้างสรรค์สังคม	 
ลดความเหลื่อมล้ำา	สร้างความเป็นธรรม	สร้างโลกที่เป็นสีเขียว	อาหาร
สะอาด	มสีิง่แวดล้อมและสภาพสงัคมทีเ่อ้ือต่อคณุภาพชีวิตและสขุภาพ	
หรือมีธรรมาภิบาลของระบบในสังคมที่มีประสิทธิภาพและไม่คอรัปช่ัน 
ให้ได้
	 บทเรียนจากฐานรากของจังหวัดสงขลาทั้ง	 10	 เรื่องนี้	 น่าจะ 
พอจะเป็นคำาตอบเล็กๆ	และเป็นแสงดาวแห่งความหวัง	 ในท่ามกลาง
มหาสมุทรของการเปลี่ยนแปลงได้ดีทีเดียว	

    นายแพทย์สุภัทร	ฮาสุวรรณกิจ
	 	 	 	 มูลนิธิชุมชนสงขลา
	 	 	 	 13	สิงหาคม	2562
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ความเป็นมาของวิสัยทัศน์สงขลา	2570

 วสัิยทัศน์	“สงขลา	เมอืงเศรษฐกิจสร้างสรรค	์สังคมเป็นสุข	
และส่ิงแวดล้อมยั่งยืน”	 นี้คือทิศทางการพัฒนาที่ดำาเนินการร่วมกัน
ของภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ	 ในนาม	 15	 ภาคีบริหารจัดการ	
ประกอบด้วย	5	องค์กรวิชาการ	2	องค์กรภาครัฐ	3	องค์กรภาคเอกชน	
และ	 5	 องค์กรภาคประชาชน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
มหาวิทยาลัยทักษิณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	 หอการค้าจังหวัดสงขลา	 สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว 
จังหวัดสงขลา	 สมาคมมูลนิธิพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 มูลนิธิ 
สวนประวัติศาสตร์	 พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 มูลนิธิมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 มูลนิธิชุมชนสงขลา	 และมูลนิธิเรารักสงขลา	
เฉลิมพระเกียรติ	
	 กระบวนการจัดทำาวิสัยทัศน์สงขลา	2027	ได้เริ่มขึ้น	 โดย	15	
ภาคีฯ	 ได้ร่วมกันจัดเสวนาระดมสมอง	 “จุดประกายวิสัยทัศน์สงขลา	
2020	 :	อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”	ครั้งแรกขึ้น	 เมื่อวันที่	 7	กันยายน	
2554	 ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
เพื่อจุดประกายในการตอบโจทย์สำาคัญที่ว่า	“15	ปีที่ผ่านมา	เกิดอะไร
ขึ้นในสงขลา”	 และมองอนาคตว่า	 “อีก	 8	 ปีข้างหน้า	 ชาวสงขลา 
คาดหวังอะไร”
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	 จากนั้นกระบวนการจัดทำาวิสัยทัศน์สงขลา	 ระยะที่	 2	 เร่ิม 
ดำาเนินการขับเคล่ือนกิจกรรมต้ังแต่เดือนธันวาคม	 2555-กันยายน	
2556	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	การรับฟังประมวลความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการยกร่าง	
“วิสัยทัศน์สงขลา	 2020”	 โดยจัดสัมมนาระดมความเห็น	 2	 ระดับ	 
ได้แก่	ระดับจังหวัด	1	ครั้งเมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2555	และประมวล
ความเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่เขตอำาเภอ	 4	 เขต	 4	 คร้ัง	 
ได้แก่	พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ	(อำาเภอระโนด	กระแสสินธุ์	สทิงพระ	 
สงิหนคร)	พืน้ทีเ่ศรษฐกิจ	(อำาเภอเมอืง	หาดใหญ	่สะเดา)	พืน้ทีพ่ฒันา	
(อำาเภอนาหมอ่ม	บางกล่ำา	รัตภมู	ิควนเนยีง	นาหมอ่ม	คลองหอยโขง่)	
และพื้นที่ความมั่นคง	(อำาเภอจะนะ	เทพา	นาทวี	สะบ้าย้อย)
	 2.	ยกร่างวสิยัทศันฯ์	โดยคณะกรรมการฝา่ยวชิาการและปฏิบติั
การสัมมนาฯ	 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	 (นายกฤษฎา	 บุญราช)	 
แต่งตั้ง	ดำาเนินการเมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	และ	11	มิถุนายน	2556
	 3.	เขา้สูก่ระบวนการเสวนาเพือ่ระดมความเหน็จากทกุภาคสว่น	
ต่อร่างวิสัยทัศน์ฯ	 เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาของคณะทำางาน 
ยกร่างฯ	เป็นครั้งสุดท้าย
	 4.	จัดการประชุมเพื่อประกาศ	 “วิสัยทัศน์สงขลา”	 มอบเป็น 
ของขวัญแก่ชาวสงขลาในปี	2556	ในวันที่	30	กันยายน	2556
	 จากการยกร่างวิสัยทัศน์ดังกล่าว	คณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ	
และ	15	ภาคีการบริหารจัดการ	ได้มีมติขยายห้วงเวลาของวิสัยทัศน์ฯ	
ซึ่งเป็นแผน	8	ปี	ปรับเปลี่ยนเป็นแผนระยะยาว	15	ปี	

“สงขลา	ต้องเป็นที่หนึ่ง	ถ้ายังไม่ถึง	เราผลักเราดัน
ใครคิดก็คิด	ใครฝันก็ฝัน	คนสงขลาเท่านั้น	ที่ทำาฝันให้เป็นจริง”
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พันธกิจ	(Mission)
	 1.	พัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	เศรษฐกิจสร้างสรรค์
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมุ่งการเพิ่มรายได้ประชากร 
มูลค่าทางการค้า	 และการลงทุน	 โดยให้รายได้ประชากรอยู่ในระดับ 
1	ใน	5	ของประเทศ
	 2.	พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตบนวิถีของความพอเพียง	
ครอบครัวอบอุ่น	 สังคมเอ้ืออาทร	 สมานฉันท์	 เป็นธรรม	 และ 
อยู่เย็นเป็นสุข	สู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมต้นแบบ
	 3.	อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 บนฐานทรัพยากร	
ธรรมชาติทีส่มดลุและยัง่ยนื	โดยมุง่การหยดุทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้สงขลาเป็นเมืองสีเขียว
	 4.	สร้างความมั่นคงและสงบเรียบร้อย	 ที่เอ้ือต่อการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสันติสุขของสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยผนึกความ 
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและทุกระดับ	 ให้ยุติสถานการณ์การก่อเหตุร้าย
อย่างถาวร
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ประเด็นยุทธศาสตร์	(Issue)
 ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 1.	พัฒนาภาคเกษตร	 อุตสาหกรรม	 การค้า	 การลงทุน	
การบริการ	 และการท่องเที่ยว	 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
และประชาคมภูมิภาคระดับมหภาคอื่นๆ	ในอนาคต
 2.	ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์		
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมุ่งสู่การลดรายจ่าย	 เพิ่ม 
รายได้	 และขยายโอกาส	 ทางการผลิต	 การตลาด	 การจ้างงาน	 
การส่งออก	ทั้งมิติด้านสังคม	วัฒนธรรม	ทรัพยากรมนุษย์	เทคโนโลยี	
และองค์ความรู้
 3.	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน	 โดยเน้นการ
พัฒนาประสิทธิภาพและความเช่ือมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบ
สาธารณูปโภค	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การบริหารจัดการ	 
การบริการ	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของด่านชายแดน	 และความ
สัมพันธ์ของเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	 ให้มีมูลค่า
ทางการค้าชายแดนเป็นระดับ	1	ของประเทศ	และระดับ	1	ใน	5	ของ
ประชาคมอาเซียน
 4.	ส่งเสริมกระบวนการผลิต	การตลาด	การค้า	การลงทุน 
ในอุตสาหกรรมยางพารา	อาหารทะเล	การปศุสัตว์	สินค้าการเกษตร	
อย่างครบวงจร	สู่การเป็นศูนย์กลางชองภาคใต้
 5.	เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในเวทีกลุ่มประชาคม
อาเซียน	โดยเน้นบทบาทการเป็นเมืองอุตสาหกรรม	เมืองการค้าและ
การท่องเที่ยวชายแดน	 เมืองการศึกษานานาชาติ	 และเมืองบริการ
สุขภาพสาธารณสุข	ของประชาคมอาเซียน
 6.	พัฒนาองค์ความรู้	 ข้อมูล	 และประสบการณ์ทางด้าน
ภาษา	 ของประชากรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 
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เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อรอง	การประสานงาน	ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และความมั่นคง	ในภูมิภาคประชาคมอาเซียน
 7.	จดัให้มแีผนพฒันาทรัพยากรมนุษย	์ระยะยาว	ในลักษณะ
องค์รวม	เพื่อพัฒนาสู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสมดุล	ทั้งด้านวัตถุ	
จิตใจ	 สติปัญญา	 การศึกษา	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และศาสนา	ภายใต้ 
หลักความพอเพียงในการดำาเนินวิถีชีวิต	 เพื่อพัฒนาให้ชาวสงขลา 
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทั้งทางกายภาพและจิตใจ
 8.	ส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดำาริ	และเฝ้าระวัง	
ให้การพัฒนาเศรษฐกิจ	มีความสมดุลกับสังคม	และสิ่งแวดล้อม
 ด้านสังคมเป็นสุข
 9.	สนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของสังคมไทย 
ทัง้จารีตประเพณีดงีาม	ศลิปวฒันธรรมทีม่คีณุคา่	คา่นยิมและภมูปิญัญา
ท้องถิ่น	ที่ควรอนุรักษ์	 การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 เอื้ออาทร	 เคารพบุพการี	
และวิถีชีวิตที่มีความเหมาะสมอ่ืนๆ	 ให้ดำารงอยู่	 เป็นภูมิคุ้มกัน 
สังคมไทย	 จากการคุกคามทางวัฒนธรรมในอนาคต	 เนื่องจากการ 
ก้าวเข้าสู่ภาวะโลกไร้พรมแดน
 10.	เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 และรณรงค์สร้าง	
คา่นิยม	“สังคมเป็นสุข”	บนภาวะการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงทางเศรษฐกิจ
ของกระแสโลก	โดยเน้นคุณค่าของความอบอุ่นในครอบครัว	การดำารง
วถิชีีวติแบบพอเพยีง	การรักษาธรรมภาภบิาลในสงัคม	และการยดึหลัก	
“ความขยัน	เสียสละ	และความมีวินัย”	ของประชากรทุกภาคส่วน
 11.	การพัฒนาขุมชนให้เข้มแข็ง	 ด้วยการสร้างระบบการ 
เฝ้าระวังทางสังคมด้วยเครือข่ายประชาสังคม	 การพัฒนาองค์ความรู้
และความสมานสามัคคีในชุมชน	 การส่งเสริมบุคคลต้นแบบที่ดีงาม 
การส่งเสริมให้เป็นชุมชนปลอดอบายมุข	 ยาเสพติด	บรรลุสู่ความเป็น	
“ชุมชนเป็นสุข”	ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน	ภายในปี	2570	
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 ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 12.	บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่ิงแวดล้อม	 และ	
สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในด้านการจัดหา	
การเก็บรักษา	 การซ่อมแซม	 การใช้ประโยชน์	 และการสงวนรักษา 
โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด	 และยั่งยืน	 
รวมทัง้การเฝา้ระวงัใหก้ารขยายตัวของสงัคมและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ	
เปน็มติรกับสิง่แวดล้อม	ทัง้ดา้นกายภาพ	เคม	ีและชีวภาพ	ทัง้นีจ้ะตอ้ง
มีแผนแม่บทที่ชัดเจน
 13.	พัฒนากระบวนงานในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ 
ในการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการเสื่อมสูญของทรัพยากรจากการ
บริโภค	 การนำากลับมาใช้ใหม่	 การใช้ทดแทนทรัพยากรที่ร่อยหรอ 
การสำารวจทรัพยากรใหม	่และการปอ้งกันการเสือ่มสลายของทรัพยากร
โดยธรรมชาติ	 โดยผนึกความร่วมมือทั้งจากผู้ใช้ทรัพยากร	 ผู้อนุรักษ์
คุ้มครองทรัพยากร	และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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 14.	ส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกของประชาชนและชุมชน 
ในการร่วมกันมีบทบาทและรับผิดชอบต่อการรักษาความสมดุลของ 
สิ่งแวดล้อม	 ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชน	 การพัฒนา
จติสำานกึในการเฝา้ระวงัรักษา	การสร้างเครือขา่ยประชาสงัคม	และการ
ปรับปรุงคุณภาพในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ	 โดยให้มี 
เครือขา่ย	“คุ้มครองสิง่แวดล้อมยัง่ยนื”	ภาคประชาชนทกุหมูบ่า้นชุมชน
ด้านความมั่นคง
 15.	เสริมสร้างให้มีการสถาปนาความมั่นคงแบบองค์รวม
ของจังหวดั	ทัง้ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจ	สงัคม	การเมอืง	การปกครอง	
การสาธารณภัย	 ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	 
ความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัย	 และความมั่นคงทางด้านอาหาร
และพลังงาน	 โดยสามารถดำาเนินงานและบริหารจัดการความมั่นคง 
ได้แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ
 16.	เสริมสร้างความมั่นคงสงบเรียบร้อย	 ท้ังในเขตเมือง	
ชนบท	 และพื้นท่ีแนวชายแดน	 ด้วยการจัดระเบียบสังคมในแหล่ง
มั่วสุม	แหล่งอบายมุข	ยาเสพติด	อาชญากรรม	การค้าประเวณี	และ
การค้ามนุษย์	 โดยการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจทั้งด้านกำาลังคน	 
งบประมาณ	อุปกรณ์	และการบริหารจัดการจากองค์กรภาครัฐ	เอกชน	
และประชาชน	 ภายใต้แผนปฏิบัติการที่เป็นระบบ	 ต่อเนื่องและยั่งยืน	
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สินของประชาชน	
ให้สามารถดำารงชีวิต	ประกอบธุรกิจการงาน	การศึกษา	สัมมนาอาชีพ	
และร่วมกิจกรรมของสังคมได้โดยปกติสุข	 ภายใต้การมีระบบเตือนภัย
และเฝ้าระวังทางสังคมด้านความมั่นคงที่มีประสิทธิภาพ	โดยให้จังหวัด
สงขลาเป็นเขตปลอดการก่อเหตุร้ายทุกพื้นที่อย่างถาวร
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 17.	เสริมสร้างความมัน่คงและเพิม่พนูประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการองคก์รภาครัฐ	ท้องถ่ิน	เอกชน	และองคก์รประชาชน 
ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล	 (โดยยึดหลัก	 นิติธรรม	 คุณธรรม	 การมี 
ส่วนร่วม	 มีความรับผิดชอบ	 มีความโปร่งใส	 และมีความคุ้มค่า)	 
เพื่อเป็นกลไกรองรับการพัฒนาและแก้ปัญหาในภาพรวมของจังหวัด

โครงการสำาคัญ	(Project)
	 1.	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทำาสวนยาง	พัฒนาระบบ
สวนยางอย่างยั่งยืน	 และอุตสาหกรรมยางพารา	 ครบวงจร	 ทั้งด้าน 
การผลิต	การตลาด	การค้า	การลงทุน	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ยางพาราในประเทศ	 และดำารงความเป็น
ศูนย์กลางเมืองแห่งยางพาราของภูมิภาคประชาคมอาเซียน
	 2.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายตัวของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ทุกสาขา	 และวิสาหกิจชุมชน	 ทั้งด้านการผลิต	 การลงทุน	 
การตลาด	การบริการ	และการส่งออกอย่างครบวงจร
	 3.	โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต	 การตลาด	 การค้า	 
การลงทุน	 ด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล	 การปศุสัตว์	 และภาค
อุตสาหกรรมทุกสาขา	ทั้งการผลิต	การแปรรูป	และการสร้างมูลค่าเพิ่ม	
สู่การเป็นศูนย์กลางของภาคใต้
	 4.	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบองค์รวม	 เพื่อสร้าง
เสริมบทบาทของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม	 เมืองการค้าชายแดน	 
เมืองการศึกษานานาชาติ	และเมืองบริการสุขภาพสาธารณสุข	นำาไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีกลุ่มประชาคมอาเซียน	
	 5.	โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยคมนาคมและขยายความ
เช่ือมโยงของระบบโลจิสติกส์	 (Logistics)	 สู่ความเป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคมของภาคใตแ้ละนานาชาติ	โดยการพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพ
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ของการขนส่งทางอากาศ	 การขนส่งทางบก	 การขนส่งทางรถไฟ	 และ
การขนส่งทางเรือ	 เชื่อมโยงกับจังหวัดภาคใต้และประเทศในประชาคม
อาเซียน
	 6.	โครงการสร้างท่าเรือน้ำาลึกสงขลาแห่งที่	 2	 และการขยาย
ศักยภาพท่าเรือสงขลาแห่งแรก	รองรับความเป็นเมืองการค้าการลงทุน
และการอุตสาหกรรมในประชาคมอาเซียนและภูมิภาคอื่น
	 7.	โครงการสร้างดา่นพรมแดนสะเดา	แหง่ที	่2	และการพฒันา
ขยายด่านพรมแดนตามแนวเขตแดนจังหวัดสงขลาทุกด่าน	 เช่ือมโยง 
กับดา่นพรมแดนใน	5	จงัหวัดชายแดนภาคใต	้เพือ่ผนวกเปน็ศนูยก์ลาง
การค้าชายแดนของประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ
	 8.	โครงการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวรองรับการ 
ขยายตัวของภูมิภาค	ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ระบบการบริหาร
จัดการ	 การบริการ	 การตลาด	 และการขยายเครือข่ายการท่องเที่ยว	 
โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 (พหุวัฒนธรรม)	 เชิงธุรกิจ	 และ
เชิงธรรมชาต	ิเช่ือมโยงกับจงัหวดัภาคใต	้ภายในประเทศ	และเครือขา่ย
ประเทศในประชาคมอาเซียน	
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	 9.	โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำาเภอหาดใหญ่	 ด้วยระบบ

คลองระบายน้ำา	การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำา	ระบบระบายน้ำาในเขตเมือง	

การพัฒนาระบบผังเมือง	 การสร้างจิตสำานึกและองค์ความรู้ประชาชน	

และการพัฒนาระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังอุทกภัยอย่างยั่งยืน	 

เพื่อให้ปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่ยุติลงอย่างถาวรภายในปี	2570

	 10.	โครงการแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทุกอำาเภอใน

จังหวัดสงขลา	 ทั้งอุทกภัย	 ภัยแล้ง	 วาตภัย	 อัคคีภัย	 ภัยธรรมชาติ	 

การกัดเซาะชายฝั่ง	 และสาธารณภัยอ่ืน	 ด้วยระบบการเตือนภัย	 

การเฝ้าระวัง	การวางแผน	การบริหารจัดการแบบองค์รวม	การพัฒนา

องค์ความรู้	และสร้างจิตสำานึกในความร่วมมืออย่างเป็นระบบ

	 11.	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	 ด้วยการพัฒนา 

องค์ความรู้	 ประสบการณ์	 และการสร้างจิตสำานึกของวิถีชีวิตการอยู่ 

ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นสุข	รวมทั้ง	การเฝ้าระวังชุมชน	

และการจดัระเบยีบสงัคม	เพือ่ก้าวสูก่ารสร้างหมูบ่า้นชุมชน	เปน็	“สงัคม

ที่เป็นสุข”อย่างแท้จริง

	 12.	โครงการโตไปไม่โกง	 เพื่อปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลให้แก่

เยาวชน	 นักเรียน	 นักศึกษา	 โตไปไม่โกง	 เช่น	 ไม่โกงการเลือกตั้ง	 

ไม่ทุจริต	ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง	เป็นต้น	

	 13.	โครงการจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แบบองค์รวม	 โดยเน้นการพัฒนาด้านกายภาพ	 จิตใจ	 สติปัญญา 

การศึกษา	สังคม	วัฒนธรรม	และศาสนา	ภายใต้หลักความพอเพียง 

ในการดำาเนินวิถีชีวิต	 เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข	 นำาไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	 ความมั่นคงสงบเรียบร้อย	 และการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	
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	 14.	โครงการสร้างเอกลักษณ์ของชาวสงขลา	 ด้วยค่านิยม	
“สังคมเป็นสุข”	 โดยส่งเสริมให้เป็น	 “คนสงขลาที่น่ารัก	 สังคมสงขลา 
ที่เป็นสุข”	ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่น	และยึดค่านิยม	3	ประการ	ได้แก่	
“ความขยัน	ความเสียสละ	และความมีวินัย”	ของคนในสังคม	ทั้งวินัย
ในการดำารงวิถีชีวิต	 และวินัยการจราจร	 โดยผนึกกำาลังกันจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ใน	“วันสงขลา”	เป็นประจำาทุกปี	
	 15.	ส่งเสริมสถาบันการศึกษาสู่ระดับสากลที่มีศักยภาพ 
ในประชาคมอาเซียน	 ทั้งด้านวิชาการ	 เทคโนโลยีทางการศึกษา	 
การบริหารจัดการ	 คุณภาพของสถานศึกษา	 บุคลากรทางการศึกษา	
นักเรียนนักศึกษา	 ภาพลักษณ์	 และความร่วมมือของครอบครัว	 
ชุมชน	และสังคม	ที่มีต่อสถาบันการศึกษา	ให้ผลการประเมินสถาบัน
การศึกษาของจังหวัดสงขลา	อยู่ในระดับ	1	ใน	5	ของอันดับสถาบัน
การศึกษาของประชาคมอาเซียน
	 16.	โครงการยกระดับทรัพยากรมนุษย์	 ให้สงขลาเป็นเมือง	 
4	ภาษา	รองรับการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียนและประชาคมอ่ืนในอนาคต	
ดว้ยการกำาหนดใหจ้งัหวดัสงขลามภีาษาหลัก	4	ภาษา	ไดแ้ก่	ภาษาไทย	
ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 และภาษามลายู	 ทั้งในส่วนราชการ	 องค์กร
เอกชน	สถานศึกษา	และชุมชน	ที่สำาคัญจำาเป็นทุกแห่ง
	 17.	โครงการสนบัสนนุสง่เสริมใหม้กีารขึน้ทะเบยีนพืน้ทีอ่นรัุกษ์
เขตสงขลาเมืองเก่า	เป็น	“เมืองมรดกโลก”	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงอนรัุกษ	์เชิงวฒันธรรม	และเศรษฐกิจ
	 18.	โครงการแก้ไขปญัหาทะเลสาบสงขลาอยา่งยัง่ยนื	โดยเนน้
การแก้ไขปญัหาการตืน้เขนิ	การขดุลอกร่องน้ำา	น้ำาเสยี	การพฒันาพนัธ์ุ
สัตว์น้ำา	 การสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยภาค
ประชาสังคม	และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	เพื่อคืน
ความอุดมสมบรูณ์สูท่ะเลสาบสงขลา	รวมทัง้	การแก้ไขปญัหาสิง่กีดขวาง
ทางน้ำาในทะเลสาบสงขลา	 ด้วยการแสวงหาข้อยุติ	 และความร่วมมือ	
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โดยเน้นการกระชับพื้นที่ของสิ่งกีดขวาง	 แก้ไขปัญหาการใช้เคร่ืองมือ
ประมงที่ผิดกฎหมาย	 การส่งเสริมสำารองอาชีพอ่ืน	 และการสร้าง
จิตสำานึกต่อสังคมและชุมชน	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินของ
ทะเลสาบสงขลาและปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำาแล้วเสร็จ	 สามารถยุติ
ปัญหาความขัดแย้งลงอย่างถาวร	
	 19.	โครงการสร้างเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำาและขยะแบบองคร์วม	ทัง้น้ำาธรรมชาติ	น้ำาเพือ่การอุปโภค
บริโภค	น้ำาเพื่อการเกษตร	การอุตสาหกรรม	การพาณิชย์	การบริการ	
การสาธารณสุข	และการใช้ประโยชน์อื่น	ให้เพียงพอ	สมดุล	และยั่งยืน	
โดยปราศจากมลภาวะ	และความขดัแยง้ระหวา่งผู้บริโภค	ผู้ใช้ประโยชน์
ในภาคเกษตร	 อุตสาหกรรม	 การบริการ	 และอ่ืนๆ	 รวมทั้งระบบ 
การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
	 20.	โครงการสร้างเครือข่ายประชาสังคม	 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์	
เฝ้าระวัง	และฟื้นฟู	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อาทิ	ป่าไม้	
ป่าชายเลน	แหล่งน้ำา	แม่น้ำา	คูคลอง	พื้นที่สาธารณะฯลฯ	ให้ปราศจาก
การบุกรุก	 ยึดครอง	 ทำาลาย	 และทำาให้เสียหาย	 ด้วยการพัฒนา 
องคค์วามรู้	สง่เสริมระบบการเฝา้ระวงัปอ้งกัน	สนบัสนนุการปฏิบติังาน	
โดยจัดต้ังในลักษณะเป็น	 “หมู่บ้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”ครบทุกพื้นที่ 
ที่เกี่ยวข้อง	โดยผนึกความรว่มมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกนัอนุรักษ์
และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 บนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล 
และยัง่ยนื	มุง่สูก่ารหยดุการทำาลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อย่างสิ้นเชิง	
	 21.	โครงการสถาปนาพื้นที่จังหวัดสงขลา	 เป็นเขตปลอดการ 
ก่อเหตุร้ายอย่างสิ้นเชิง	ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 การพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 การศึกษา	 
การสาธารณสุข	และสิ่งแวดล้อม	อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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	 22.	โครงการบูรณาการการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐ	
เอกชน	 และประชาชน	 เพื่อสร้างจิตสำานึกและสมานฉันท์ในสังคม 
พหุวัฒนธรรม	 ด้วยการผนึกความร่วมมือเพื่อสลายการก่อเหตุร้าย 
ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจ	 และการเฝ้าระวังเหตุร้ายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	ต่อเนื่องและยั่งยืน
	 23.	โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการร่วมกับศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และจังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมถึง 
การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถในการร่วมยติุสถานการณ์การก่อเหตรุ้าย	รวมถงึการร่วมพฒันา
ด่านชายแดน	การร่วมป้องกันปราบปรามยาเสพติด	อบายมุข	สินค้า
หนีภาษี	และอื่นๆ	
	 24.	โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน	
รองรับปัญหาการขาดแคลนอาหาร	 และพลังงาน	 ด้วยกระบวนการ 
ส่งเสริมการผลิต	 การสำารองอาหาร	 และพัฒนาพลังงานทดแทนที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
	 25.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรภาครัฐ	ท้องถิ่น	 เอกชน	และองค์กรประชาชน	 ให้เป็นองค์กร 
ธรรมาภบิาล	เพือ่เปน็กลไกรองรับการพฒันาและแก้ปญัหาในภาพรวม
ของจังหวัด	
	 26.	โครงการส่งเสริมจัดตั้งระบบอาสาพัฒนาและป้องกัน 
ตนเอง	 (อพป.)	 และระบบอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามแนว
ชายแดน	 (ปชด.)	 ในระดับชุมชนของท้องถิ่น	 และตำาบลหมู่บ้าน	 
ทกุแหง่	เพือ่เปน็กลไกเพิม่ประสทิธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในระดับหมู่บ้านตำาบลและท้องถิ่น
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พัฒนาการของการขับเคลื่อนโดยภาคพลเมือง

	 นับเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน	อาจแบ่งออกเป็น	3	ช่วงสำาคัญ
ดังนี้
	 ในช่วงแรก	องค์กรภาคพลเมอืงเติบโตคู่เคียงกัน	ระหว่างองคก์ร
ชุมชนที่โดดเด่นในแง่การเงินเพื่อการออม	 กับองค์กรพัฒนาเอกชน 
ที่สนใจงานด้านทรัพยากร	 คนจนเมือง	 องค์กรชุมชนหรือภูมิปัญญา
ชุมชนมาจากแกนนำาธรรมชาติที่มีลักษณะผู้นำาคุณธรรม	 เร่ิมเข้ามา 
มีบทบาทตั้งแต่ปี	2520	โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ของลุงลัภย์	หนูประดิษฐ์	
เร่ิมก่อตัว	 ต่อมาเร่ิมมี	 NGOs	 “โครงการพัฒนาชุมชนประมงบ้าน 
ปากบางนาทับ”	 (2524)	 โดยการนำาของคุณบรรจง	 นะแส	 ต่อมา 
เกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน”	 (2524)	 
โดยการนำาของ	นพ.อนันต์	บุญโสภณ	จากนั้นมีชมรมเพื่อนนักพัฒนา
ภาคใต้	(2524-2528)	กลุ่มพชืร่วมยาง/กลุ่มเกษตรปา่ยาง/กลุ่มเกษตร
ยกร่อง/กลุ่มผักพื้นบ้าน	 (2528-2529)	 โดยการนำาของคุณกำาราบ	
พานทอง	“CORE	Radio	กลุ่มสื่อวิทยุสร้างสรรค์”	(2530)	“โครงการ
พฒันาชุมชนแออัดภาคใต้”	(2531)	โดยการนำาของคณุพชิยา	แก้วขาว
	 ต่อมาเกิดสงขลาฟอรั่ม	(2536)	กลุ่มรักคูขุด	(2536)	มูลนิธิ
รักบ้านเกิดภาคใต้	(2536)	เครือข่ายธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา	
(2538)	 และเครือข่ายที่เคล่ือนไหวในเชิงประเด็นที่ตนสนใจ	 อาทิ	 
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ	 (2538)	 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก	
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(2539)	 เครือข่ายลุ่มน้ำาภาคใต้	 (2539)	 กลุ่มรักษ์คลองอู่ตะเภา	 
(ตอนล่าง)	(2538)	รวมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	สงขลาประชาคม	
(2539)	 “สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง”	 (2540)	
เรียกร้องรัฐธรรมนูญฯ	ฉบับ	พ.ศ.2540	และวิทยาลัยวันศุกร์	(2542)
	 ปี	 2541-2543	 แนวคิดเชิงปฎูิรูปเร่ิมก่อตัวในระดับชาติ	 
เกิดการสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมผ่านกองทุนเพื่อการลงทุน 
ทางสังคม	(SIF)	มีความพยายามยกระดับพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน	 มีการคัดสรรตัวแทนภาคประชาชนเข้าสู่คณะ
กรรมการสุขภาพระดับพื้นที่	 (กสพ.)	2543	ถึงต้นปี	2544	โครงการ
บริโภคเพื่อชีวิตสงขลา	มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้	และศูนย์ประสานงาน
องค์กรภาคประชาชนสงขลา	(ศปส.)	และเกิดประชาคมสุขภาพสงขลา	
รวมตัวกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน	 องค์กรการเงิน	
และเครือข่ายเชิงประเด็น	
	 ช่วงที่สองหลังปี	 2544	 เป็นต้นมา	 สงขลาก็เป็นเหมือนกับ 
อีกหลายจังหวัดของประเทศไทย	 กล่าวคือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ
ทางความคิดในการปฎิรูประบบสุขภาพ	ภาคประชาสังคมระดับจังหวัด
ได้รับการประสานงาน	 ภาคีตระกูลส.เร่ิมเข้ามาสนับสนุนการทำางาน 
โดยชูประเด็นงานด้านสุขภาพมาสู่ชุมชน	 ขยายมุมมองด้านสุขภาพ 
มาเป็น	 “สุขภาวะ”	 และปรับใช้ทฤษฎี	 “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา”	 
ของ	นพ.ประเวศ	วะสี	นำามาสู่ภาคปฏิบัติการสำาคัญๆ	ได้แก่
 •	สำานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
สำานัก	 3	 สนับสนุนผ่านเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด/	
เครือข่ายสร้างสุขภาพ	 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้	
ดำาเนินการร่วมกับจังหวัดสงขลา	 โดยการประสานศักยภาพระหว่าง
องค์กรการเงิน	 องค์กรชุมชน	 ภาควิชาการ	 และภาคประชาสังคม	 
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ผ่านการใช้ประเด็นร่วมโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสุขภาวะในระดับ
พืน้ที	่มุง่เนน้การสร้างเครือขา่ยทีส่นใจในประเดน็ร่วมเดยีวกันผ่านแผน
สุขภาพจังหวัด	 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัด
สงขลา	 (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายสมพร	 ใช้บางยาง)	 ให้การ
สนับสนุน	 เกิดเครือข่ายภาคประชาชนเชิงประเด็นจำานวนมาก	 ได้แก่	
หลักประกันสุขภาพ/อสม./คนพิการ/ผู้สูงอายุ/แรงงานนอกระบบ/
เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดล้อม/เด็กและเยาวชน/ผู้บริโภค/
วัฒนธรรม/สื่อสารสาธารณะ/การจัดการข้อมูล	 พัฒนาการในช่วงน้ี
ทำาให้เกิดโครงสร้างความเป็นองค์กรนิติบุคคลของกลุ่มประเด็น	
ดงักล่าวในลักษณะสมาคมและมลูนธิใินเวลาตอ่มา	นอกจากนัน้แล้ว	
สสส.ยังได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผ่าน	 พศส.	 (พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน)	 โดยมีเทศบาลตำาบล
ปริกและ	อบต.ท่าข้าม	เป็นแกนนำา	
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 •	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ในปี	

2552	มีนโยบายสำาคัญสนับสนุนให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น	 โดยให้มีกลไกคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ	 

เข้ามาร่วมบริหารจัดการ	 ช่วยให้ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ได้มี

โอกาสสั่งสมทักษะการบริหารจัดการกองทุนได้ไม่น้อย	ในปีแรกมีพื้นที่	

56	แห่ง	ปี	53	เพิ่มเป็น	78	แห่ง	และปี	54	ครบ	140	แห่ง	นอกจาก

นั้นในระดับเขตยังสนับสนุนภาคประชาสังคม	เครือข่าย	9	ด้านเข้ามา

มีส่วนร่วม	โดยทำางานร่วมกับสมาคมผู้บริโภคสงขลา	และสนับสนุนให้

มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน	สร้างการมีส่วน

ร่วมในระดับฐานรากอีกด้วย

 •	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต	ิ(สช.)	สนบัสนนุ

องค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม	 เปิดโอกาสให้พื้นที่ระดับจังหวัดใช้พลัง 

ทางสังคม	ถักทอกับพลังความรู้	ถกแถลง	ต่อรองกับพลังเชิงนโยบาย

ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	โดยมีเครื่องมือสำาคัญ	

ได้แก่	 สมัชชาสุขภาพ	 ธรรมนูญสุขภาพ...สงขลาเป็นพื้นที่จุดประกาย

การจัดทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ	และการ

ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	(HIA)	เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผล 

กระทบจากนโยบายการพฒันาขนาดใหญส่ามารถร้องขอใหม้กีารศกึษา

ผลกระทบและนำามาสู่การกำาหนดทางเลือกการพัฒนาใหม่	 โดยร่วม

กิจกรรมกับภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี	2544	มีกิจกรรม

สำาคัญ	อาทิ	 การยกร่าง	พรบ.สุขภาพแห่งชาติ	ปี	 2549	จัดทำาแผน

สุขภาพจังหวัด	ปี	2553	จัดทำาธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี/กองทุนกลางพิจิตร/

ผลักดันวาระพลเมือง	“สงขลาพอเพียง”	ร่วมกับ	12	ภาคี	
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 •	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (พอช.)	 นับเป็นอีกองค์กร 

ที่มีบทบาทในการเสริมหนุนขบวนองค์กรชุมชน	 ส่งผลให้องค์กร

สวัสดิการชุมชน	 สภาองค์กรชุมชน	 เติบโต	 อาทิ	 สมาคมสวัสดิการ 

ภาคประชาชนจังหวัดสงขลา	 สร้างวัฒนธรรมการออมและหนุนช่วย 

เป็นสวัสดิการภาคประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

	 ในขณะเดียวกัน	 ระยะนี้กลุ่ม	 NGOs	 และองค์กรชุมชนเดิม 

ก็มีพัฒนาการในงานเชิงประเด็นและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	กลุ่ม	NGOs

และประชาสังคมจำานวนหนึ่งได้เข้าไปร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

จากนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำาคัญกับเร่ืองการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ	 ซ่ึงส่งผลต่อการทำาลาย 

ช่วงชิงฐานทรัพยากรไปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาค 

อุสาหกรรม

	 นบัแต่ป	ี2549	ไดม้กีารทำาบนัทกึความร่วมมอืระหวา่งองคก์าร

บริหารส่วนจังหวัด	 เครือข่ายภาคประชาชน	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	 เพื่อเป็นพันธะสัญญาที่จะ 

ขบัเคล่ือนใหค้นสงขลามสีขุภาวะร่วมกันโดยใช้การทำาแผนสขุภาพจงัหวัด

สงขลาเปน็เคร่ืองมอืในการหนนุเสริมใหเ้กิดการทำางานอยา่งบรูณาการ

ของภาคีทุกภาคส่วนทั้งรัฐ	 เอกชน	 ท้องถิ่น	 ประชาสังคม	 NGOs	

วิชาการ	และชุมชน	

	 ประเด็นหลักที่มีความสำาคัญสูงและเป็นที่สนใจของภาคส่วน

ต่างๆ	ในการขับเคลื่อนได้	มีทั้งสิ้น	4	กลุ่มเนื้อหา	รวม	14	ประเด็น	

ได้แก่
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	 1.	กลุ่มเนื้อหาด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ	

	 	 ซึ่งมี	3	ประเด็นย่อยคือ

	 	 •	ประเด็นการจัดระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 

	 	 	 และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

	 	 •	ประเดน็กองทนุชุมชนหรือกองทนุออมทรัพยท์ีเ่อ้ือตอ่การ 

	 	 	 สร้างสุขภาพ	 (ต่อมาเปล่ียนเป็น	 การวิจัยและพัฒนา 

	 	 	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาวะองค์รวม)

	 	 •	ประเด็นบทบาท	อสม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ

	 2.	กลุ่มเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย

	 	 ซึ่งมี	5	ประเด็นย่อยคือ

	 	 •	ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

	 	 •	ประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

	 	 •	ประเด็นสุขภาพวัยแรงงาน:	แรงงานนอกระบบ

	 	 •	ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

	 	 •	ประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค

	 3.	กลุ่มเนื้อหาด้านปัญหาสุขภาพที่เป็นประเด็นเฉพาะ	

	 	 ซึ่งมี	4	ประเด็นย่อยคือ

	 	 •	ประเด็นเกษตรเพื่อสุขภาพ	และอาหารปลอดภัย

	 	 •	ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร

	 	 •	ประเด็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

	 	 •	ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างสุขภาพ

	 4.	กลุ่มกลไกการบริหารจัดการและการหนุนเสริม	

	 	 ซึ่งมี	2	ประเด็นย่อยคือ

	 	 •	ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ

	 	 •	ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ

27ฉบับ Songkhla Vision 2027



	 ในการดำาเนินงานช่วงดังกล่าว	 มีผลสำาเร็จสำาคัญๆ	 ได้แก่	 

การสร้างความยอมรับให้กับภาคประชาสังคมผ่านผลงานรูปธรรม

สำาคัญๆ	เช่น	การทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้	กลายเป็นต้นแบบ

การจัดทำาธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่	 งานย้อนตำานานคลองแห	 

การท่องเที่ยวตามวิถีโหนด	นา	เล	ฯลฯ	และต่อมามีการจัดตั้งสมาคม

ของเครือข่ายเชิงประเด็นในแผนสุขภาพจำานวนมาก

	 ต่อมาในวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2553	 จังหวัดสงขลา	 โดย	 

เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	 ร่วมกับ	 ภาคีทั้งภาครัฐ	 ภาค 

ท้องถิ่น	ภาควิชาการ	ภาคประชาชน	ได้ร่วมกันประกาศวาระ	“สงขลา

พอเพยีง”	เพือ่ดำาเนนิงานสร้างสขุภาวะภายในจงัหวดัสงขลา	ใช้แนวคดิ

เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อการบูรณาการทำางานและการเรียนรู้ร่วมกัน 

ในการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลา	

	 องค์กรภาคีหลัก	12	องค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วยภาคีทั้งภาครัฐ	

ภาคท้องถิ่น	 ภาควิชาการ	 ภาคประชาชน	 ทั้งในจังหวัดสงขลา	 

และองค์กรในระดับประเทศ	 จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือ	 (MOU)	

ร่วมกัน	 ได้แก่	 จังหวัดสงขลา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	 

(อบจ.สงขลา)	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	 (สสจ.สงขลา)	

สำานกังานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาติ	เขต	12	สงขลา	(สปสช.สงขลา)	

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 

(กศน.ภาคใต้)	 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้	 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	(สจรส.ม.อ.)	สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ	

(สช.)	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน	 (พอช.)	 มูลนิธิชุมชนสงขลา	 (ม.ช.ส.)	 และเครือข่ายองค์กร 

ภาคพลเมืองจังหวัดสงขลา
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	 จะให้การสนับสนุนกระบวนการขับเคล่ือน	 “วาระพลเมือง
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา	:	สงขลาพอเพียง”	อย่างเต็มกำาลัง	
ผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง	5	ยุทธศาสตร์	และรูปธรรมหลัก	11	ประการดังนี้
 ยุทธศาสตร์ค่านิยมร่วม
	 1.	มีเป้าหมายในเบื้องต้นส่งเสริมการเล้ียงอาหารในงานศพ 
แบบบุฟเฟต์
 ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
	 1.	องค์กรภาคีทั้ง	 12	 องค์กรจะร่วมผลักดันให้พื้นที่ระดับ 
ตำาบลหรือชุมชนในเขตเทศบาล	ใหเ้ปน็ตำาบล/ชุมชนสขุภาวะอยา่งนอ้ย	 
40	ตำาบล/ชุมชน
	 2.	องคก์รภาคทีัง้	12	องคก์รจะร่วมผลักดนันโยบายโรงพยาบาล
สร้างเสริมสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)	ของกระทรวงสาธารณสขุใหเ้ปน็จริง	
โดยจะร่วมสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้าง 
สุขภาวะของตนเอง	 ครอบครัวและชุมชน	 ควบคู่กับการสนับสนุน 
การพฒันาโรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)	ใหเ้ปน็สถาน
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บริการที่มีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ในชุมชน
	 3.	องค์กรภาคีทั้ง	 12	 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดกองทุน
สุขภาพตำาบลครบทุกพื้นที่	 และให้กองทุนสุขภาพตำาบลใช้กระบวน
สมัชชาสุขภาพและกระบวนการทำาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการ 
ทำาแผนสขุภาพอยา่งมสีว่นร่วม	เพือ่เปน็แผนหลักในการใช้งบประมาณ
จากกองทุนสุขภาพตำาบล	 ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการสร้าง
สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่	 ทั้งในมิติการสนับสนุนแนวคิดสงขลา 
พอเพียง	และกระบวนการสร้างสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกัน
โรค	และการฟื้นฟูสุขภาพ	
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการเรียนรู้
	 1.	องค์กรภาคีทั้ง	 12	 องค์กรจะร่วมผลักดันสนับสนุนให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิดความพอเพียงและการสร้างสุขภาวะ	 
โดยเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้	 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายแนวคิด 
แก่ผู้สนใจอย่างน้อย	100	แหล่งเรียนรู้	
	 2.	องค์กรภาคีทั้ง	 12	 องค์กรจะร่วมผลักดันกระบวนการ 
ขบัเคล่ือนทนุทางสงัคมในมติิทนุองคก์รการเงนิของชุมชน	จากการออม
ไปสู่การสนับสนุนการสร้างสุขภาวะของสมาชิกในกลุ่มและส่งเสริม 
การให้เพื่อสังคม
	 3.	องคก์รภาคทีัง้	12	องคก์รจะร่วมผลักดนักลไกการดแูลผู้ดอ้ย
โอกาสในสังคม	ไม่ว่ากลุ่มผู้พิการ	กลุ่มผู้ป่วย	กลุ่มเด็ก	กลุ่มผู้สูงอายุ	
และกลุ่มคนยากไร้ที่ถูกทอดทิ้ง	 ผ่านช่องทางทั้งกลไกภาครัฐและภาค
ประชาสังคม	 ด้วยการประสานช่องทางที่มีให้เกิดการบูรณาการงาน 
ร่วมกัน	เช่น	การบูรณาการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กับ
ระบบงานดูแลผู้พิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	เป็นต้น	
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
	 1.	องค์กรภาคีทั้ง	12	องค์กรจะร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพ

จังหวัดสงขลาปี	2553	ให้เป็นจริง	เพื่อการร่วมผลักดันให้เป็นนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาวะในจังหวัดสงขลา	โดยใช้กลไกสามเหลี่ยมเขยื้อน

ภเูขา	(การสร้างฐานความรู้	การรณรงค์สร้างกระแส	การเช่ือมสูน่โยบาย

สาธารณะ)	ในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสขุภาพจงัหวดัสงขลาใหเ้ปน็จริง

	 2.	องคก์รภาคทีัง้	12	องคก์รจะร่วมกันผลักดนัใหจ้งัหวดัสงขลา

มีพื้นที่อุทยานสุขภาพ	อย่างน้อย	2	พื้นที่	โดยเฉพาะในเขตเทศบาล

นครหาดใหญแ่ละเทศบาลนครสงขลา	เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการกระจาย

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ	 เพื่อส่งเสริมการปรับ

เปล่ียนวิถีการกินการอยู่ให้ยึดสุขภาพเป็นตัวต้ัง	 อันจะเป็นกระบวน

สำาคัญในการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร	 การตรวจรับรองคุณภาพ	

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	 การขนส่งและการกระจายผลผลิต	 

การจัดการด้านการตลาด	

	 3.	องคก์รภาคทีัง้	12	องคก์รจะร่วมขบัเคล่ือนเพือ่อนรัุกษพ์ืน้ที่

ยุทธศาสตร์สำาคัญด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา	 ในการจัดการ 

ภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา	

	 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 ประสบความสำาเร็จในบางเร่ือง	 ได้แก่	 

การจัดเลี้ยงแบบบริการตนเอง	 การขยายผลหมู่บ้านในฝันไปสู่หมู่บ้าน

เรารักสงขลา	 การมีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลครบ	 100%	 

การส่งเสริมการออม	 การดูแลคนพิการในบางอำาเภอ	 การจัดทำา

ยุทธศาสตร์อาหารจังหวัด	 การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำาคลอง 

อู่ตะเภา	การจัดทำาวิสัยทัศน์จังหวัด	2570
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	 ช่วงที่สามปี	 2554	 จนถึงปัจจุบัน	 ทิศทางของภาคพลเมือง

เคล่ือนไหวออกไปใน	 2	 ทิศทางหลัก	 กล่าวคือ	 แนวทางที่จะสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน	 เครือข่าย	 ต่อรองกับนโยบายการพัฒนา 

ที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรของพื้นที่	 โดยมีกลุ่ม	 NGOs	 และ

ประชาสังคมจำานวนหนึ่งเป็นแกนนำา	อาทิ	สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหา	

สมาคมรักษ์ทะเลไทย	มูลนิธิภาคใต้สีเขียว	 สภาองค์กรชุมชนบางแห่ง	

สงขลาฟอร่ัม	 กับแนวทางที่สร้างความเข้มแข็งภายในขององค์กร	 

สานพลังพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ	 

ทั้งส่วนภูมิภาค	ท้องถิ่น	ภาคเอกชน	โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	มีการจัดตั้ง

สมาคม	 มูลนิธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 ดำาเนินการในกิจกรรมเชิงพื้นที่และ

ประเด็นอย่างหลากหลาย	 กว้างขวาง	 อาทิ	 ภาคีคนรักเมืองสงขลา
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สมาคม	 สมาคมผู้บริโภคสงขลา	 มูลนิธิเครือข่ายเมืองในภาคใต้เพื่อ 

การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา

จังหวัด	เป็นต้น	โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลา	สภาองค์กรชุมชน	ได้เข้ามา

ร่วมกับ	 15	 ภาคีการบริหารจัดการ	 ร่วมกันจัดทำาวิสัยทัศน์สงขลา	 

2570	 โดยมีเป้าหมายกำาหนดทิศทางการพัฒนาที่เป็นของคนสงขลา 

ในระยะยาว	เสริมหนุนการทำางานตามระบบปกติของภาครัฐ	และเริ่ม

ประกาศใช้มาต้ังแตว่นัที	่30	กันยายน	2556	เครือขา่ยภาคประชาสงัคม

จำานวนหนึง่ไดต่้อยอดวาระพลเมอืง	“สงขลาพอเพยีง”	มาสู	่“วสิยัทศัน์

สงขลา	2570”	โดยใช้ยุทธศาสตร์ร่วม	แต่มีการเพิ่มเติม	ตีความ	และ

ขับเคล่ือนโครงการแตกต่างไปจากโครงการที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์สงขลา

ในลักษณะเสริมหนุนกันและกัน	 โดยพยายามเปิดพื้นที่ทางความคิด	

สร้างการมสีว่นร่วมใหกั้บภาคเีครือขา่ยอ่ืนๆ	ทีไ่มไ่ดเ้ขา้มาสูก่ระบวนการ

ดำาเนินงานที่ผ่านมา	 ให้สามารถเสนอแนวคิดและมีส่วนร่วมต่อการ 

ขับเคล่ือนวิสัยทัศน์สงขลา	 2570	 ของตน	 ลดช่องว่างพึ่งพิงภาครัฐ 

ในการขับเคลื่อน	 และความรู้สึกเป็นเจ้าของของประชาชนในภาพรวม

ยังมีน้อย

	 พัฒนาการในช่วงนี้มีองค์กรภาคพลเมืองและการเคล่ือนไหว

สำาคัญมาเติมเต็มการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา	2570	ได้แก่

 1)	ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา	 (ศปจ.)  

จัดต้ังขึ้นในปี	 2558	 ภายใต้การประสานการทำางานกับมูลนิธิชุมชน

สงขลา	ร่วมกันขยายผลวิสัยทัศน์สงขลา	2570	จัดเวทีรับฟังความเห็น

และร่วมนำายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเสนอและและร่วมขับเคล่ือนให้เป็น

นโยบายสาธารณะในพื้นที่	 โดยให้นิยามประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 

เพิ่มเติมดังนี้
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	 	 •	นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 :	 เป็นเศรษฐกิจไม่กอบโกย	 

	 	 	 ทุนใหญ่ไม่รุกรานทุนเล็ก	ไม่รวมศูนย์ความเจริญ	มีความ 

	 	 	 เป็นธรรม	 มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกัน 

	 	 	 ลดการแข่งขันแบบไม่เป็นธรรม	 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

	 	 	 มีความคิดริเร่ิม	 ยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร 

	 	 	 ดา้นธรรมชาต	ิประเพณีวฒันธรรม	และร่วมกันใหกั้บสงัคม 

	 	 	 และยกระดับสู่ความยั่งยืน	 ช่วยกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็ง 

	 	 	 ดูแลตัวเองได้	ประชาชนแต่ละชนชั้น	วิชาชีพ	อยู่ดีกินดี	 

	 	 	 ส่งเสริมการบริโภคภายในกันเอง	 ส่งเสริมผู้ประกอบการ 

	 	 	 ในจังหวัดผู้ประกอบการมีอนาคตที่ดี	 ทุกคนมีที่ยืน	 

	 	 	 มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน

	 มีข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 โครงการสร้าง

มูลค่าเพิ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจร	(ยางพารา

สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้3,824ชนิด)	โครงการสงขลาเมืองสหกรณ์	

โครงการสงขลาเมืองบริการสุขภาพ	

	 	 •	นิยามสังคมเป็นสุข	 :	 ปัจเจกชนมีสุขภาพกาย	 จิตดี	 

	 	 	 ท้องอิ่ม	พูดดี	ทำาดี	 คิดดี	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนและ 

	 	 	 สงัคมเอ้ืออาทร	ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์นิ	สิง่แวดล้อม 

	 	 	 ดี	 ปราศจากมลภาวะ	 มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐาน 

	 	 	 เศรษฐกิจพอเพยีง	ดว้ยระบบสหกรณ์	ราคาพชืผลเศรษฐกิจ 

	 	 	 ไม่ตกต่ำา	 ประชาชนมีรายได้เพียงพอเล้ียงตัวเองได้	 

	 	 	 มีสวัสดิการ	ประชาชนมีจิตสาธารณะ	มีสำานึกความเป็น 

	 	 	 พลเมอืง	มคีา่นยิมร่วม	สามารถสือ่สารได	้4	ภาษา	เคารพ 

	 	 	 กฎหมายเคารพคนอ่ืน	มคีวามร่วมมอืของหลายภาคสว่น 

	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง	 มีกิจกรรมเชื่อมโยงคน	 3	 วัย	 (มีการศึกษา	 
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	 	 	 มงีานทำา	มรีายได)้	สง่เสริมยกยอ่งคนด	ีหนว่ยงานองคก์ร 

	 	 	 รัฐ	 ท้องถิ่น	 เอกชน	 ประชาชนมีจิตบริการสาธารณะ	 

	 	 	 ไม่คอรัปชั่น	มีธรรมาภิบาล

	 มีข้อเสนอโครงการที่น่าสนใจได้แก่	 โครงการส่งเสริมการเรียน

ภาษา	4	ภาษา	โครงการสร้างและพฒันาแกนนำาพลเมอืงใหม	่(เยาวชน/

ผู้นำาชมรม,สมาคม,เครือข่าย/ท้องถิ่น/ท้องที่)บนฐานปฏิบัติในระดับ

พืน้ที	่ร่วมแก้ไขปญัหาดา้นสงัคม	ไดแ้ก่	สวสัดกิาร/สหกรณ์/ยาเสพติด/

ความมั่นคงทางอาหาร/สุขภาพ	 ฯลฯ	 โดยการหนุนเสริมจากภาครัฐ	

ท้องถิ่น	วิชาการ	เอกชน,	โครงการชุมชนเป็นสุข	สร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง

อย่างมีส่วนร่วม	 สร้างตำาบลเข้มแข็ง	 ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน/ตำาบล

สุขภาวะ

	 	 •	นิยาม	 :	 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 :	 สภาวะที่มีความสมบูรณ์ 

	 	 	 ของทรัพยากรและระบบนิเวศ	 มีความมั่นคงและมี 

	 	 	 เสถียรภาพของดิน	 น้ำา	 ป่า	 อากาศและระบบเกษตร 

	 	 	 เพือ่ใหค้รอบครัวและชุมชนคนสงขลาอยูเ่ปน็สขุ	เกลอเขา	 

	 	 	 ป่า	นา	เล	เมือง	มีทรัพยากรพออยู่พอกิน	

	 มีข้อเสนอโครงการสำาคัญเพิ่มเติมได้แก่	 โครงการรักษาฐาน

ทรัพยากร	(ดิน	น้ำา	ป่า	อาหาร	คน)	หยุดการบุกรุกที่นาเป็นสวนยาง	

หยุดการบุกรุกป่าฟื้นฟูป่าไม้	เพิ่มพื้นที่สีเขียว	กำาหนดการใช้ประโยชน์

ทีด่นิ	(Zoning)	:	พืน้ทีค่วามมัน่คงทางอาหาร	ยกระดบัฐานทรัพยากร	

ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ	 สร้างรูปธรรมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ	 

เกลอเล	 :	 โครงการส่งเสริมระบบฟาร์มทะเลเพื่อการอนุบาลสัตว์น้ำา	

เกลอเขา	:	โครงการส่งเสริมป่าชุมชน	โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ

ระบบนเิวศในสวนยาง	โครงการสง่เสริมการเล้ียงผ้ึงหลวงเพือ่การพึง่พา

ทรัพยากรร่วมกัน	เกลอเมอืง	:	โครงการแปรรูปขยะตกคา้งเปน็พลังงาน
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ไฟฟา้	โครงการ	1	ชุมชน	1	การจดัการขยะเพือ่สร้างรายไดใ้หกั้บผู้ดอ้ย

โอกาส	โครงการสวนผักคนเมือง	โครงการบำาบัดน้ำาเสียระดับครัวเรือน	

เกลอนา	:	โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์สงขลา	โครงการสร้าง

แหล่งน้ำาขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง/น้ำาท่วม

	 2)	ในปีเดียวกัน	 ได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชน

ในจังหวัดสงขลา	 จำานวน	 11	 คร้ัง	 ทั้งระดับจังหวัดและอำาเภอ	 มีผู้ 

เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น	 1,242	 คน	 มีข้อสรุปสำาคัญของความเห็นเพื่อ 

การปฏิรูปในแต่ละด้านโดยสังเขปต่อไปนี้

 ด้านที่	1	เศรษฐกิจ	ต้องการนโยบายทางการเกษตร	แปรรูป
สินค้าทางการเกษตร	 เป็นการเกษตรแบบครบวงจร	 สนับสนุนพืช

เศรษฐกิจใหม่เพิ่มรายได้ให้ประชากร	การควบคุมทุนขนาดใหญ่ผูกขาด

และคุกคามทุนชุมชน	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ

 ด้านท่ี	 2	 สังคม	 ต้องการบริการทางสาธารณสุข	 การสร้าง

ครอบครัวเข้มแข็ง	การปฏิรูปตำารวจ

 ด้านที่	3	การเมืองการปกครองและธรรมาภิบาล	การแก้ไข
กฎหมายป้องกันการทุจริต	 การป้องกันการขายสิทธ์ิซ้ือเสียงด้วยการ

แก้ไขกฎหมายการเลือกตั้ง	การกำาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขก่อนเป็น

นักการเมือง	 การสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันการทุจริต	 

การเลือกตั้งกำานัน	การขจัดการทุจริตการเลือกตั้งของนักการเมือง

 ด้านท่ี	 4	 การศึกษาและการพัฒนามนุษย์	 ต้องการแนว
นโยบายด้านการศึกษา	 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 

ครูผู้สอน	การพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา	การยกเลิกการสอนพิเศษ
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 ด้านท่ี	 5	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ต้องการ 
การแก้ไขปัญหาที่ดินด้วยการปฏิรูปกฎหมายที่ดิน

 ดา้นท่ี	6	ความสมานฉนัทป์รองดอง	ต้องการแก้ปญัหาความ
แตกแยกด้วยแนวทางการเมืองและสันติวิธี

	 3)	ปลายป	ี2558-2561	เครือขา่ยภาคประชาสงัคมจำานวนหนึง่

ที่ต้องการมีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดและลดช่องว่าง 

การขบัเคล่ือนไดจ้ดัสมัมนาและมขีอ้เสนอการขบัเคล่ือนวสิยัทศันส์งขลา	

2570	 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 สังคมเป็นสุข	 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”	 โดยมี

การเคล่ือนไหวสำาคัญในนามเครือข่ายผู้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

จังหวัดสงขลา	 ต่อจังหวัดสงขลา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	 

และเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลานำาแนวทางดังกล่าวไปขับ

เคล่ือนสู่การปฏิบัติ	 โดยมีแนวทางสำาคัญ	 สร้างชุมชนปฏิบัติการและ

พื้นที่ต้นแบบดังนี้
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  •	เศรษฐกิจสร้างสรรค	์สง่เสริมเศรษฐกิจฐานราก	วสิาหกิจ 
	 	 	 ชุมชน	(กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม	:	เศรษฐกิจสีเขียว	การ 
	 	 	 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร,	นิเวศน์,	วัฒนธรรม,	ประวัติศาสตร์	 
	 	 	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ใช้วัตถุดิบจากพื้นที่	 มีคุณสมบัติ 
	 	 	 พิเศษ	มีเรื่องเล่ากระตุ้นความสนใจ)	การส่งเสริมองค์กร 
	 	 	 การเงิน/กองทุนชุมชนระดับจังหวัด)
  •	สังคมเป็นสุข	สร้างความมัน่คงปลอดภยั	ในดา้นวนิาศภยั	 
	 	 	 (กลยุทธ์	 พัฒนาทางเทคนิค	 CCTV,สร้างแนวป้องกัน 
	 	 	 เขตเศรษฐกิจ,หน่วยเฉพาะกิจ)	 ในด้านภัยธรรมชาติ	 
	 	 	 (กลยุทธ์	 :	 ข้อบัญญัติท้องถิ่นป้องกันการถมที่ขวาง 
	 	 	 ทางน้ำา,	 กลไกการทำางานของท้องถิ่นในรูปแบบสหการ, 
	 	 	 กองทุนชุมชนเพื่อรับมือภัยพิบัติ)	 การดูแลผู้สูงอายุและ 
	 	 	 คนพิการ	 (กลยุทธ์	 :	 ชุมชนดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	 
	 	 	 สร้างสังคมอารยะ	สังคมไม่ทอดทิ้งกัน)	ความมั่นคงทาง 
	 	 	 อาหาร	(กลยทุธ์	:	สง่เสริมและปกปอ้งฐานการผลิตอาหาร 
	 	 	 และยา,	ธนาคารเมล็ดพันธุ์,	พิพิธภัณฑ์อาหาร)	ส่งเสริม 
	 	 	 ศิลปาการ	 (กลยุทธ์	 :	 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
	 	 	 และไมไ่ด	้สง่เสริมการนำาวถิ/ีความเช่ือ/ภมูปิญัญาต้นแบบ 
	 	 	 มาแก้ไขปัญหาร่วมสมัย,	 ยกระดับเมืองเก่าสงขลาเป็น 
	 	 	 มรดกโลก,	ซุ้มเฟื่องฟ้าสัญลักษณ์ของสงขลา	4	มุมเมือง)
  •	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:	 (กลยุทธ์: 
		 	 	 รักษาป่าต้นน้ำา/หน่วยเฉพาะกิจ,	 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
	 	 	 โดยเฉพาะพืชร่วมยางพารา/นา/โหนด/ไผ่,	 กองทุน	 
	 	 	 100	 ปีสงขลาสีเขียว,	 รักษาพื้นที่ทะเลที่เป็นฐานทาง 
	 	 	 อาหาร)	พลังงานทางเลือก	 (กลยุทธ์	 :	การจัดการขยะ 
	 	 	 ระดบัชุมชน,	แก๊สชีวภาพ,	การใช้โซลาร์เซล,	ตู้อบพลังงาน 
	 	 	 แสงอาทิตย์,	Green	city)
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	 และสร้างการเมืองแบบมีส่วนร่วม	 ด้วยการส่งเสริมการเมือง
ภาคประชาชน	(กลยุทธ์	:	การสร้างธรรมนูญชุมชน,	ผังชุมชนเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน,	 สภาพลเมืองตำาบล,	 สร้างหลักสูตรพัฒนาผู้นำา 
เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงประจำาชุมชน,	 สื่อสารสาธารณะประจำา
ชุมชน)	 ผลักดันข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดผ่าน	 “สภา
พลเมืองจังหวัดสงขลา”	 (กลยุทธ์:	 เวทีสาธารณะ	 การจัดการความรู้	
การมีส่วนร่วม	สื่อสารสาธารณะ)	
	 ทั้งนี้ในแนวทางดังกล่าว	 ปี	 2560	 โดยการสนับสนุนจาก
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 (สช.)	 มูลนิธิชุมชนสงขลา 
ในฐานะผู้ประสานงานได้นำามาเข้าสู่การจัดทำาแผนงานการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	ระยะ	3	ปี	(พ.ศ.	2560-
2562)	 เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม	 (4pw)	 โดยประเด็นร่วมที่สำาคัญในการ 
ขับเคล่ือนงานที่เป็นนโยบายสาธารณะ	 มี	 3	 ประเด็น	 ดำาเนินการ 
โดยมุ่งเน้นบางกลยุทธ์และมีประเด็นเป้าหมายเชิงนโยบายภายใต้ 
วิสัยทัศน์จังหวัด	2570	ประกอบด้วย	
 •	ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
	 	 ฐานราก-เกษตรสุขภาพ
 •	ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	มุ่งเน้นการจัดการขยะ
 •	ด้านสังคมเป็นสุข	 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
	 	 ในกลุ่มผู้นำาองค์กรและดูแลคนยากลำาบากและเปราะบาง 
	 	 ทางสังคม	
	 •	และมีประเด็นเฉพาะที่เกิดตามสถานการณ์	ได้แก่	ประเด็น 
	 	 การจัดการภัยพิบัติ
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	 ในส่วนของการต่อรองเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดการทบทวนและ
ปรับเปล่ียนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 ส่งผล
สบืเนือ่งทำาใหเ้กิดปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งภาคเอกชนและประชาชน
อันเกิดจากมุมมองการพัฒนาที่แตกต่าง	 ไม่มีกระบวนการสร้างความ
เขา้ใจร่วมกัน	แกนนำาเครือขา่ยภาคเอกชนและประชาสงัคมจำานวนหนึง่
ได้ร่วมกันมาวิเคราะห์สาเหตุสำาคัญ	ดังนี้
	 1.	นโยบายของภาครัฐที่แยกส่วนลงมาในพื้นที่จังหวัดหรือ 
ภาคใต้	 ทำาให้ไม่รู้ทิศทางการพัฒนาและเกิดมุมมองที่แตกต่างระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่	 ความสับสนในข้อเท็จจริงดังกล่าว	 
ให้พิจารณาว่าผู้ให้ข่าวสารการพัฒนาหรือโครงการนั้นมาจาก 
หน่วยงานใด	 หากเป็นข้าราชการประจำาในแต่ละกระทรวง	 โดยมาก 
จะทำาตามนโยบายที่ได้รับการมอบหมาย	 ส่วนใหญ่จะเป็นแผนงาน

โครงการในแต่ละปี	แต่หาก
เปน็นกัการเมอืงนำาเสนอจะ
เป็นความเห็นเชิงนโยบาย
ในภาพรวม	สว่นการพฒันา
ระดบัจงัหวัดจะเปน็นโยบาย
ของผู้ว่าฯ	 ซ่ึงมักเป็นความ
เห็นของบุคคลไม่มีความ 
ต่อเนื่อง	
	 2.	ภาคเอกชนจะ
มองผลกำ า ไ ร เป็ น ตั ว ต้ั ง	 
เ ป็ น เ ป้ า ห ม า ย สู ง สุ ด 
ในการทำางาน	 ขณะที่ภาค
ประชาชนมักเคล่ือนไหว
จากมุมมองของ ผู้ ได้ รับ 
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ผลกระทบในระดับชุมชน	 มุมมองและข้อมูลที่แตกต่างทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งกัน	 แต่ก็มีกลไกกลางในส่วนของภาคเอกชนได้แก่	 กรอ.	 และ	
กกร.	 ที่จะประสานกับจังหวัดเพื่อร่วมกำาหนดทิศทางโดยเฉพาะ 
ในด้านเศรษฐกิจ	 ทิศทางการทำางานร่วมระหว่างภาคเอกชนและ
ประชาชน	 ควรจะเป็นทางออกที่สำาคัญของการพัฒนาระดับจังหวัด 
ที่คนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมกำาหนดแทนนักการเมืองหรือข้าราชการ 
ประจำา	แตก่ารประสานความเขา้ใจและเพือ่นำาไปช้ีนำาการพฒันาจงัหวดั
ขึ้นอยู่กับคุณภาพขององค์กรและปริมาณขององค์กรที่จะสร้างผล 
กระทบส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัด

	 3.	แนวทางความร่วมมือในอนาคต	

	 	 •	สร้างความเชื่อถือระหว่างกัน	หาจุดร่วม	นั่นคือ	สงขลา 

	 	 	 ไม่มีอุตสาหกรรมหนัก	 มีการกระจายรายได้กระจาย 

	 	 	 อำานาจและความเจริญ	

	 	 •	สงขลาควรเน้นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ	 ภายใต้ 

	 	 	 วิสัยทัศน์ประเทศ	 มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 และวิสัยทัศน์ 

	 	 	 สงขลา	 2570	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

	 	 	 และสังคมเป็นสุข	 กรณีด้านเศรษฐกิจดำาเนินการไปบน 

	 	 	 ฐานทนุทอ้งถิน่	ทนุชุมชนและทนุเสรี	ซ่ึงสามารถยกระดบั 

	 	 	 พัฒนาในด้านหลักได้แก่	เกษตรอุตสาหกรรม	ท่องเที่ยว	 

	 	 	 และโลจิสติกส์	 โดยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

	 	 	 และมีปลายยอดสงขลาจะเป็นศูนย์กลางการคลังและ 

	 	 	 การเงินของภูมิภาค	

	 ในส่วนภาคเอกชนมีการประชุม	 กรอ.	 (คณะกรรมการร่วม 

ภาครัฐและเอกชนฯ)	 มีพื้นที่ในการเสนอทิศทางการพัฒนาในด้าน

เศรษฐกิจ	 ภาคประชาสังคมมีช่องทางของ	 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ/
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สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด	 สภาองค์กรชุมชนระดับตำาบลมีช่องทางจัดประชุมสภาองค์กร

ชุมชนตำาบลระดับจังหวัดในการเสนอเชิงนโยบาย	 แม้นมีช่องทาง 

ดังกล่าวมาแต่ก็เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำา	 ความสำาเร็จยังอยู่ 

ในระดับของภาวะผู้นำาขององคกรเหล่านั้น	 ยังขาดการมีส่วนร่วม 

ในลักษณะการมามองเป้าหมายเดียวกันในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

	 3)	การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา	2570	ในปัจจุบัน	

	 	 (2556-2562)	

	 	 3.1	ในส่วนของ	 15	ภาคีบริหารจัดการ	มุ่งเน้นการให้เกิด

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนำาแผนไปสู่การขับเคล่ือน	 โดยความ

รับผิดชอบของ	5	มหาวิทยาลัย	ในการดำาเนินการของ	15	ภาคีบริหาร

จัดการจะมีการประชุมร่วมกันทุก	 3	 เดือน	 โดยมีสำานักงานจังหวัด 

เป็นเลขานุการ

	 	 3.2	การเคล่ือนไหวของภาคประชาสังคม	 เพื่อเป้าหมาย 

การทำางานร่วมกันของพลเมืองสงขลา	 ให้สามารถเช่ือมประสานการ

ทำางานต่อกัน	 ปี	 2561	 มูลนิธิชุมชนสงขลา	 มูลนิธิเครือข่ายเมือง 

ภาคใต้เพื่อการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (SCCCRN)	

สภาองค์กรชุมชนตำาบลจังหวัดสงขลา	 เร่ิมต้นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน	 

โดยในวันที่	29-30	สิงหาคม	2561	ได้กำาหนดจัดกิจกรรมเพื่อสานพลัง

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 ในฐานะองค์กรภาคพลเมือง 

ในจังหวัดสงขลา	 มองภาพรวมการพัฒนาทั้งมิติเศรษฐกิจ	 สังคม	 

สิ่งแวดล้อม	 การเมือง	 ประสานนำาตัวแทนภาคส่วนต่างๆ	มาร่วมกัน

เสนอแนวทางการทำางานโดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน	 ประชาชนเป็น 
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ศูนย์กลาง	 แนะนำาความ

เป็ นอ งค์ ก รพ ร้ อมด้ ว ย

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ที่  

องค์กรจะดำาเนินการโดยมี

ประโยชน์ของสาธารณชน

ในสงขลาเป็นเป้าหมาย	

ผ่านการอ่านคำาประกาศ

พลเมืองเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้น

การทำางานร่วมกัน	 พร้อม

กับรายงานความก้าวหน้า

และข้อเสนอเชิงนโยบาย

จากขบวน	 4p-w	 สงขลา	

ห รื อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา	 อันเป็นขบวนที่ 

ต่อเนื่องจากสมัชชาสุขภาพจังหวัด	 3	 ประเด็นได้แก่	 เกษตรสุขภาพ 

เพื่อเศรษฐกิจฐานราก	 การจัดการขยะ	 และการดูแลคนยากลำาบาก 

และเปราะบางทางสังคม	 ความก้าวหน้าและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

จากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา	 6	 ประเด็น	 ได้แก่	 1.การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน	2.การจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	

3.การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร	4.การจัดการน้ำาและภัยพิบัติ	

5.การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ	 6.การสร้างความเข้มแข็ง

องค์กรชุมชน	 สวัสดิการชุมชน	 และองค์กรการเงิน	 โดยมีเครือข่าย 

ภาคพลเมืองมาร่วมอ่านคำาประกาศพลเมืองดังนี้
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด

1 ความร่วมมือในความ
เป็นพลเมืองสงขลา	
1.1	เสนอแนวทางการ
พัฒนาโดยใช้สงขลาเป็น
ฐาน	สะท้อนภาพการ
พัฒนาจังหวัดร่วมกัน	

•	องค์กรร่วมประกาศคำาพลเมือง	24	องค์กร	
•	องค์กรมูลนิธิ	5	องค์กร	ได้แก่	มูลนิธิ
		เรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ	มูลนิธิชุมชน
		สงขลา	มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาสงขลา
		มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือ
		การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
		(SCCCRN)	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงาน
		และอาชีพ	
•	ภาคเอกชน	4	องคก์ร	ไดแ้ก่	หอการคา้จงัหวดั
		สงขลา	สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว
		จังหวัดสงขลา	สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
		จังหวัดสงขลา	บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
		สงขลา	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	
•	ภาควิชาการ	3	องค์กร	ได้แก่	มหาวิทยาลัย
		ทักษิณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	ศูนย์
		อาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
•	สมาคมจำานวน	4	องค์กร	ได้แก่	ภาคี
		คนรักเมืองสงขลาสมาคม	สมาคมผู้บริโภค
		สงขลา	สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน
		สงขลา	สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา	
•	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3	องค์กร	
		ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
		พชอ.นาทวี	(อบต.ทับช้าง)	เครือข่าย	
		23	เกลอ	(อบต.ท่าข้าม)	
•	ชมรมเครือข่ายต่างๆ	จำานวน	5	องค์กร	
		ได้แก่	สภาองค์กรชุมชนตำาบลจังหวัด
		สงขลา	เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน	
		เครือข่ายเฝ้าระวัง	สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
		สงขลา	ศูนย์อาสาสร้างสุข	ชมรมเพื่อนช่วย
		เพื่อนคนพิการสงขลา
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1.2	ความร่วมมอืเพือ่การ
รับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือภัย
พิบัติ

การลงนามความร่วมมือเพื่อการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	12	องค์กร
•	มูลนิธิ	SCCCRN	ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
		สาธารณะภัยเขต	12	ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
		ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สำานักงานทรัพยากรน้ำา
		ภาค	8	สำานักงานชลประทานสงขลา
		เทศบาลนครหาดใหญ่	องค์การบริหารส่วน
		จังหวัดสงขลา	หอการค้าจังหวัดสงขลา
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
		ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้	
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
		มูลนิธิชุมชนสงขลา	มูลนิธิชุมชนไท

2 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
การดำาเนินงานพัฒนา
จังหวดัในฐานะพลเมอืง
			2.1	ด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค	์ประกอบดว้ย
การขับเคลื่อนให้สงขลา
เป็นเมือง	MICE	City	
และ	Sports	City	และ
สงขลาเมืองเก่าสู่มรดก
โลก	เกษตรสุขภาพ	
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก	
เกษตรกรรมยั่งยืน	
ความมั่นคงทางอาหาร	
การทอ่งเทีย่วเชิงคณุภาพ
ทุกระดับทั้งเชิงเกษตร/
ชุมชน/ประวัติศาสตร์

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

			2.2	ดา้นสังคมเป็นสุข 
ประกอบด้วยการจัดการ
ทีด่นิและทีอ่ยูอ่าศยัอยา่ง
เท่าเทียมและเป็นธรรม	
ยกระดับเมืองสวัสดิการ
แห่งชุมชนเป็นเมอืงระดบั
ชาติ	การพัฒนาผู้บริโภค
ที่เข้มแข็งและมีบทบาท
ช่วยเหลือสังคม	การ
ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมศิลปะศิลปินเป็น
สื่อในการสื่อสารด้าน
สุขภาวะ	สงขลาเป็นเมือง
แห่งอาสาสมัครและ
จิตอาสา	การช่วยเหลือ
ดูแลผู้ด้อยโอกาส	
ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	
แรงงานนอกระบบ

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
•	มูลนิธิชุมชนสงขลา/ศปจ.	
		(ศูนย์ประสานงานพหุภาคีพัฒนาจังหวัด
		สงขลา)	ร่วมกับสำานักงานพัฒนาความ
		มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา	พัฒนา
		ชุมชน	สาธารณสุข	องค์การบริหารส่วน
		จังหวัด	และสำานักงานสถิติจังหวัด	ร่วมสร้าง	
		“สังคมไม่ทอดทิ้งกัน”	เก็บรวบรวมข้อมูล
		คนยากลำาบาก	พร้อมกับพัฒนาแอพพลิ-
		เคชั่น	iMed@home	ระบบข้อมูลกลางเพื่อ
		การบูรณาการและสร้างตัวแบบเพื่อให้เกิด
		การทำางานร่วมกัน	มีข้อมูลคนยากลำาบาก
		เข้าสู่ระบบประมาณ	3,500	ราย	
		ปี	2561-2562	จัดทำาพื้นที่ต้นแบบนำาข้อมูล
		มาขยายผลและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม	และมี
		กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนำาเงินมา
		จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อช่วยคนยากลำาบาก
		ได้ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่าย	พชอ.	
		(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
		อำาเภอ)	ในอำาเภอ
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		หาดใหญ่	ได้แก่	ต.ทุ่งตำาเสา	ต.พะตง	
		อ.สิงหนคร	ได้แก่	ต.รำาแดง	ต.ชะแล้	
		ต.ทำานบ	ต.ป่าขาด	ต.ปากรอ	อำาเภอเมือง	
		ได้แก่	ชุมชนแหลมสนอ่อน	รวมทั้งศูนย์
		สร้างสุขชุมชนร่วมกับกองทุนฟื้นฟูฯ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ในพื้นที่	
		5	ตำาบล	ได้แก่	อบต.คูหา	อบต.ทับช้าง	
		ทม.สะเดา	ทม.เขารูปช้าง	ทต.ระโนด	
		ในการดูแลผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยติดเตียง	
		และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	โดยใช้ระบบ
		ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน	
•	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ	
		(โฮมเน็ทไทยแลนด์)	มีพื้นที่ดำาเนินการ	
		ในเขตเทศบาลนครสงขลา	กับกลุ่มอาชีพ	
		แม่ค้ารถเร่แผงลอย	กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง	
		กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าปาเต๊ะบ่อยาง	
		กลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิก	และอื่นๆ	ส่งเสริม
		ให้เมืองมีการพัฒนาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
		ของแรงงานนอกระบบ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	
		และการเข้าถึงบริการทางสังคมจากภาครัฐ	
•	สมาคมผู้บริโภคสงขลา	ร่วมกับเครือข่าย
		และองค์กรผู้บริโภคระดับอำาเภอ	พัฒนา
		กลไกการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับ
		พื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค	เพื่อ
		เตือนภัยผู้บริโภคและนำาสู่การจัดการปัญหา
		ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2.สร้างการ
		มีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนด
		มาตรการหรือนโยบายเพื่อการคุ้มครอง
		ผู้บริโภค	3.การส่งเสริมสนับสนุนให้
		ประชาชนเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคและสิทธิ
		ในระบบหลักประกันสุภาพ	

49ฉบับ Songkhla Vision 2027



ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด

•	ศูนย์อาสาสมัครกองกิจการนักศึกษา
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
		มี	2	หน่วยงานย่อยได้แก่หน่วยส่งเสริม
		งานอาสาสมัคร	และหน่วยบัณฑิตอาสา
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มี	5	ภารกิจ
		คือ	1.เปิดรับความต้องการด้านอาสาสมัคร	
		เพจ	เว็บไซต์จากเครือข่ายชุมชนหรืองค์กร
		ชุมชน	ภาคเอกชน	หน่วงงานภาครัฐ	
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อขับเคลื่อน
		ชุมชนไปสู่การพัฒนา	2.หลักสูตรการฝึก
		อบรม	การพัฒนาชุมชนในการถอดบทเรียน
		จิตอาสา	การศึกษาชุมชน	ให้กับนักศึกษา	
		และชุมชนที่สนใจ	3.จัดงานมหกรรม
		จิตอาสาภาคใต้	เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยน
		เรียนรู้บุคลากร	นักศึกษา	หน่วยงาน	
		ที่ทำางานด้านจิตอาสาเพื่อสังคมในพื้นที่
		ภาคใต้	4.สนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตอาสา	
		เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายภายใน
		และภายนอกมหาวิทยาลัย	5.สนับสนุน
		ให้นักศึกษา	บุคลากร	ผู้เกษียณ	ได้ทำา
		กิจกรรมจิตอาสาในทุกยามในยามวิกฤติภัย
		พิบัติหรือในยามปกติ	
•	สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
		ขยายแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ	1	บาท	
		เพื่อทำากองทุนสวัสดิการชุมชน	ครอบคลุม
		ทั้ง	140	ชุมชนตำาบล	เทศบาล	
•	สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา 
		ผลิตสื่อเพื่อช่วยรณรงค์ทางสังคม	จัดเก็บ
		ข้อมูลเบื้องต้นของมรดกภูมิปัญญาทาง
		วัฒนธรรมโนราและหนังตะลุง	เพื่อจุด
		ประกายให้มีการผลักดันให้หนังตะลุงและ
		โนรา	เป็นมรดกโลก
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•	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	พัฒนา
		คุณภาพชีวิตคนสงขลา	การแพทย์ฉุกเฉิน	
		มีกู้ชีพกู้ภัยที่ให้การบริการ	เป็นแหล่งเรียนรู้
		ของจังหวัดและประเทศ	รองรับสังคม
		ผู้สูงอายุจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ	ตั้งอยู่ที่
		สวนประวัติศาสตร์เปรมติณสูลานนท์	
		มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อ
		สุขภาพดูแลกลุ่มผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย
		ที่บ้านติดเตียง	และกลุ่มผู้ป่วยหลังพ้น
		ภาวะระยะวิกฤติจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
		สมรรถภาพ
•	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
		อำาเภอ	(พชอ.)	เช่น	อ.นาทวี	จัดตั้งศูนย์
		ฟื้นฟูสมรรถโดยชุมชนตำาบลทับช้าง	ซึ่งมี
		ตัวแทนจากภาคส่วน	มีจิตอาสาในการดูแล
		กลุ่มที่รอการฟื้นฟู	
•	เครือขา่ย	23	เกลอ	(อบต.ทา่ขา้ม)	แนวทาง
		ในการขับเคลื่อน1.สร้างการมีส่วนร่วมในการ
		พัฒนา	เช่น	ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำาบล
		ท่าข้าม	การบริการจัดการชุมชนสมานฉันท์
		ของควนรู	ธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้	
		เป็นต้น	2.ขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม
		โดยชุมชน	เกษตรกรรมยั่งยืน	การจัดการ
		ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
		การเรียนรู้ของเด็กและ	เยาวชน	การดูแล
		สุขภาพโดยชุมชน	การจัดการภัยพิบัติ	และ
		การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน	ยกตัวอย่าง
		เช่น	ศูนย์แพทย์สามตำาบล	ท่าข้าม	น้ำาน้อย	
		ทุ่งใหญ่
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 •	สภาองค์กรชุมชน	ขับเคลื่อนประเด็น	คือ	
		1.สงขลากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	2.สงขลากับ
		การจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม
		และเป็นธรรม	3.สงขลากับการพัฒนาพื้นที่
		ความมั่นคงทางอาหาร	4.สงขลากับการสร้าง
		ความเข้มแข็งองค์กรชุมชน	สวัสดิการชุมชน
		และองค์กรการเงิน
•	ศูนย์อาสาสร้างสุข	1.จะระดมและพัฒนา
		ศักยภาพของอาสาสมัครในจังหวัดสงขลา
		ให้สามารถทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	
		บนพื้นฐานของความถนัดและความ
		เชี่ยวชาญของอาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม	
		2.จะร่วมคิด	หารือวางแผนร่วมกับภาคี
		เครือข่ายถึงแนวทางและความเป็นไปได้
		ในการส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อน
		สังคม	3.จะสนับสนุนการเผยแพร่การทำางาน
		พัฒนานโยบายสาธารณะของภาคีเครือข่าย
		ให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณะ
•	ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัด
		สงขลา	ช่วยเหลือคนพิการให้ทราบถึงสิทธิ
		ต่างๆ	ที่ควรจะได้รับจากรัฐและลดระดับ
		ขั้นตอนจากการทำางานของรัฐที่มีระเบียบ
		ขั้นตอนมากมาย	ให้กำาลังใจจากเพื่อน
		ผู้พิการถึงเพื่อนผู้พิการด้วยกันและการมอบ
		สิ่งของช่วยเหลือต่างๆ	จากการสนับสนุน
		ของรัฐและเอกชนตามศักยภาพเท่าที่มี	
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			2.3	ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	
การสร้างคนสงขลาใหเ้ปน็
พลเมือง	เป็นคนที่มี
คุณภาพ	มีทั้งปัญญา
และคุณธรรม	ยกระดับ
สถาบันการศึกษาเข้ามา
สร้างความรู้ให้กับชุมชน	
การมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	
การสนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนและสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง	การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ	แรงงาน
นอกระบบ

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
•	มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา	ภารกิจ	คือ	
		1.ผลิตบัณฑิต	2.บริการวิชาการ	3.ทำานุบำารุง
		ศิลปวัฒธรรม	และ	4.การวิจัย	ร่วมกับชุมชน
		ในพื้นที่จาก	5	อำาเภอ	คือ	อำาเภอเมือง
		สงขลา	อำาเภอสิงหนคร	อำาเภอสทิงพระ	
		อำาเภอควนเนียงและ	อำาเภอเทพา	
		เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
•	มหาวิทยาลัยทักษิณ	พัฒนาผู้เรียนให้มี
		ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และ
		พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน	
•	หอการค้าจังหวัดสงขลา	มีแนวทาง	
		1.มุ่งเน้นสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง	
		โครงการเริ่มที่อำาเภอนาทวีเป็นที่แรก	2.มุ่ง
		เน้นพัฒนาร่วมกับสหกรณ์	กลุ่มสหกรณ์
		ร้านค้าสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะเรื่อง
		การจัดการระบบภายใน
•	มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ	
		ให้กำาลังใจกับบุคคลที่เป็นคนเก่ง	คนดีและ
		มีผลงาน	เรียกว่ารางวัลคนดีศรีสงขลา	
		ในกลุ่มภาคราชการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	
		เยาวชน
•	สมาคมผู้บริโภคสงขลา	1.ส่งเสริมสนับสนุน
		การสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคให้รู้
		เท่าทันและเข้าถึงสิทธิ	2.ส่งเสริมการรวม
		กลุ่มผู้บริโภคให้เกิดเป็นองค์กรผู้บริโภค	
		สนับสนุนให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสามารถ
		ให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคได้ถึงในระดับ
		พื้นที่	โดยเชื่อมโยงการทำางานกับหน่วยงาน
		ที่เกี่ยวข้อง
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•	สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
		พัฒนาคน	4	ขั้น	ขั้นที่	1	แนวคิดสัจจะ
		ลดรายจ่ายวันละ	1บาท	เพื่อทำากองทุน
		สวัสดิการชุมชน	ครอบคลุมทั้ง	140	ชุมชน
		ตำาบล	เทศบาล	ขั้นที่	2	ยกระดับกองทุน
		สวัสดิการผู้นำาลดรายจ่ายเดือนละ	100	บาท	
		ขั้นที่	3	กองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชน
		สงขลา	สัจจะทำาบุญปีละ	100	บาท	ขั้น
		สูงสุด	กองทุนพัฒนาคนสงขลา	คนสงขลา
		ร่วมกันทำาบุญให้กับสังคมปีละ100	บาท
•	สภาองค์กรชุมชน	ขับเคลื่อนประเด็นสงขลา
		กับการสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน	
		สวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงิน
•	เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน	1.พัฒนา
		ผู้ประกอบการสีเขียวในกลุ่มเกษตรกรของ
		เครือข่าย	ทายาทเกษตรกร	นักเรียน
		นักศึกษา	และผู้ประกอบการในตลาดสุขภาพ
		2.พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
		เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาโดยเฉพาะในระบบ
		ออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนให้มากขึ้น	3.แลก
		เปลี่ยนความรู้	สนับสนุน	หนุนเสริมศูนย์
		เรียนรู้ทุกรูปแบบชองข่ายต่างๆ	เช่น	YSF	
		ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา	ศูนย์ปราชญ์ฯ	
		เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย	เกษตรกรรม
		ทางเลือก	เกษตรธรรมชาติ
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			2.4	ด้านสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน	ประกอบด้วยการ
รับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศหรือ
ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วม	
การจัดการป่าต้นน้ำา	
การบริหารจัดการน้ำา	
การจัดการขยะ

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
•	มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือ
		การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
		(SCCCRN)	ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทา
		สาธารณะภัยเขต	12	ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
		ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	สำานักงานทรัพยากรน้ำา
		ภาค	8	สำานักงานชลประทานสงขลา	
		เทศบาลนครหาดใหญ่	องค์การบริหาร
		ส่วนจังหวัดสงขลา	หอการค้าจังหวัดสงขลา
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
		ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้	
		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มูลนิธิชุมชน
		สงขลา	มูลนิธิชุมชนไท	พัฒนาระบบการ
		เตือนภัย	กู้ภัยและฟื้นฟูเยียวยาในภาวะ
		เกิดอุทกภัย	5	ลุ่มน้ำาของจังหวัด	และมี
		แนวทางดำาเนินการต่อไป	1.ขับเคลื่อนให้เกิด
		การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
		สภาพภูมิอากาศ	2.พัฒนาคุณภาพชีวิต
		ของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง	3.การจัดการ
		ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
		เพื่อลดภาวะโลกร้อน	4.การสร้างความ
		ร่วมมือในการบริหารจัดการเตรียมความ
		พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
		อากาศที่มีประสิทธิภาพ	5.การแลกเปลี่ยน
		เชิงวิชาการ	การรณรงค์	สื่อสาร	และ
		ประชาสัมพันธ์ในการรับมืออุทกภัย	เน้นการ
		เฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า
		ในระยะเวลานานๆ	และการช่วยเหลือกัน
		ในการฟื้นฟูภายหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติแล้ว
		และการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำา	
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด

		มีเครือข่ายสามารถเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำา
		ถึงปลายน้ำา	และมีระบบชลมาตรที่เตือนภัย
		ล่วงหน้า	มีระบบการทำางานที่เป็นกลไก
		สำาคัญ	ลุ่มน้ำาคาบสมุทรสทิงพระที่มีลักษณะ
		พิเศษ	เนื่องจากเป็นแหล่งรองรับน้ำาจาก
		พัทลุง	รัตภูมิ	หาดใหญ่	มีระบบกันน้ำาไม่ให้
		ไหลออก	ระบบสำาคัญคือการเตือนภัยด้วย
		ตัวเอง	หน่วยงานสำาคัญและเทคโนโลยีที่จะ
		ช่วยหนุนเสริม	คือ	ระบบ	TMD	SMART	
		SIM	ของกรมอุตุนิยมวิทยา	ซึ่งต้องการ
		ยกระดับการทำางานไปสู่ไทยแลน	4.0
		ชลประทานมีระบบช่วยเหลือในการเตือนภัย
		มีเครื่องวัดน้ำาคือเสาวัดน้ำา	เวปไซต์ถ่ายทอด
		สดเพื่อดูระดับน้ำา	นอกจากนั้นจะเป็นการ
		เสริมความเข้มแข็งองค์กร	เครือข่ายระบบ
		เตือนภัยชุมชน	และการสนับสนุนให้ทำางาน
		ต่อเนื่องให้สำานักงานอุตุฯและหน่วยงาน
		ที่เกี่ยวข้อง	ลงไปส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนา
		ศักยภาพการเตือนภัย	ในลุ่มน้ำาย่อยต่างๆ	
		เพิ่มเติม
•	มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาสงขลา	ร่วมกับ
		สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา-	
		นครินทร์	สหกรณ์ออมทรัพย์	กรมป่าไม้
		อนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำา	จึงได้มีกิจกรรม
		ปลูกป่าเสริมทุกปี	
•	มูลนิธิชุมชนสงขลา	ร่วมกับเครือข่ายองค์กร
		ปกครองส่วนท้องถิ่น	30	แห่งจัดทอดผ้าป่า
		ขยะรีไซเคิล	และร่วมกับองค์การบริหาร
		ส่วนจังหวัดส่งเสริมกิจกรรมสวนผักคนเมือง
		สร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของคนเมือง
		หาดใหญ่	อำาเภอเมืองให้สามารถช่วยเหลือ
		กันเอง	พึ่งพาอาศัยกัน	มีการนำาขยะเปียก
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด

		ในครัวเรือนมาทำาปุ๋ยปลูกผัก	ส่งเสริมการ
		เรียนรู้การผลิตอาหารหรือปลูกผักตาม
		รูปแบบสวนผักคนเมืองผ่านกิจกรรม
		ห้องเรียนสวนผักคนเมือง
•	เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
		จังหวัดสงขลา	1.พัฒนาวิทยากรสิ่งแวดล้อม
		เพื่อสุขภาพระดับอำาเภอ	16	ทีมๆ	ละ	
		5-7	คน	2.ประสานความร่วมมือกับ
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3.สนับสนุนให้เกิด
		กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ	
		เน้นการจัดการขยะต้นทางตามลำาดับ	ดังนี้
		-	ระดับหมู่บ้าน	ส่งเสริมสนับสนุน
				ให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทาง
				อย่างถูกวิธี
		-	ระดับตำาบล	ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
				หมู่บ้านจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี
				อย่างน้อย	1	หมู่บ้าน
		-	ระดับอำาเภอ	ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
				ตำาบลจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี
				อย่างน้อย	1	ตำาบล
		-	ระดับจังหวัด	ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
				อำาเภอจัดการขยะต้นทางอย่างถูกวิธี	
				อย่างน้อย	1	อำาเภอ
		4.จัดเวทีเกียรติยศเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่
		บุคคลและองค์กรที่ดำาเนินกิจกรรมด้าน
		สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพดีเด่น	และสามารถ
		เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้	ปีละ	1	ครั้ง
•	สมาคมผู้บริโภคสงขลา	พฒันาและสนบัสนนุ
		กระบวนการผู้บริโภคและการผลิต	ให้เกิด
		จิตสำานึกการบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
		กับสิ่งแวดล้อม
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียด

•	สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 
		จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชนสงขลา	
		สัจจะทำาบุญปีละ	100	บาท
•	เครือข่าย	23	เกลอ	(อบต.ท่าข้าม) 
		ขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
		และสิ่งแวดล้อม	การจัดการภัยพิบัติ
•	สภาองค์กรชุมชน	ขับเคลื่อนประเด็นสงขลา
		กับการจัดการน้ำาภัยพิบัติ	และการจัดการ
		สิ่งแวดล้อมและขยะ

			2.5	ดา้นพฒันาระบบ
สนับสนุน	มีกลไก
หลวมๆ	24	องค์กรหลัก
มาช่วยดมูาช่วยออกแบบ	

ประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมดังนี้
•	จะเป็นกลไกที่สำาคัญในการหนุนเสริม
		ประสานงาน	รวมถึงสร้างช่องทางกลางหรือ
		กิจกรรมกลางร่วมกัน	ในเบื้องต้นมูลนิธิ
		ชุมชนสงขลารับหน้าที่ประสานงาน
•	ใช้ศาสตร์พระราชา	มีการใช้ข้อมูลเพื่อการ
		พัฒนา	มีพื้นที่ร่วมแสวงหาเครือข่าย
		เชื่อมโยงข้ามเครือข่ายข้ามประเด็น	ทำางาน
		ด้วยกันอย่างเป็นระบบ	มีเวทีเคลื่อนอย่าง
		ต่อเนื่อง	ขับเคลื่อนเป็นเวทีสาธารณะ	และ
		ติดตามผล	ยกระดับงานกิจกรรมเคลื่อนไหว
		เชิงยุทธศาสตร์	เป็นพื้นที่กลางทดลองทำา
		เป็นพื้นที่ร่วมในการแลกเปลี่ยน	มีการสื่อ
		สาธารณะ	และมีกลไกหลวมๆ	24	องค์กร
		หลักมาช่วยดูมาช่วยออกแบบ	
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	 	 3.3	 ปี	2561	โครงการ	Node	flagship	สงขลา	ภายใต้
การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	 ได้นำายุทธศาสตร์หลักภายใต้วิสัยทัศน์สงขลา	 2570	 มาเป็น	
“ธงนำา”	ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ	ประกอบด้วย	26	โครงการ
ย่อย	ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักได้แก่
 •	เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ 
	 	 องค์รวม	 ไม่ใช่เชิงเดี่ยว	 นำาฐานทรัพยากรมาต่อยอดสร้าง 
	 	 รายได้	การท่องเที่ยวในชุมชน
 •	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	มุ่งเน้นการลดภัยพิบัติ	 การจัดการขยะ	 
	 	 การส่งเสริมพลังงานทางเลือก	 ความมั่นคงของอาหาร 
	 	 สวนยางยั่งยืน	การใช้สมุนไพร
 •	สังคมเป็นสุข	 มุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัย	 การดูแล 
	 	 กลุ่มเปราะบางทางสังคม
	 	 3.4	 ป	ี2562	โครงการพฒันาศกัยภาพกลไกสนบัสนนุภาคี
พลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ	
จังหวัดสงขลา	 ต่อยอดการดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มคน 
ยากลำาบากและเปราะบางทางสังคมในพื้นที่	 16	 อำาเภอร่วมกับศูนย์
ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด	 (ศปจ.)	 ให้การช่วยเหลือคนยาก 
ลำาบากฯ	ตามสภาพปัญหา	การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	
	 และโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น	
สร้างตำาบลน่าอยู่ตำาบลสุขภาวะทั่วประเทศจังหวัดสงขลา	 ดำาเนินการ 
จัดทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 22	 แห่ง	 โดยมี 
เป้าหมายสำาคัญร่วมกันได้แก่	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 
การจัดการขยะ	การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
	 	 3.5	 การทำางานร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน	 (กขป.)	 เขต	 12	 โดยมีประเด็นร่วมได้แก่	 การดูแลคน 
ยากลำาบากและเประบางทางสังคม	เกษตรและอาหารสุขภาพ
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เศรษฐกิจ
สร้�งสรรค์



ตลาดกรีนโซน	:
บทเรียนการตลาดประชารัฐ	

	 บริษัท	ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา	(วิสาหกิจเพื่อสังคม)	จำากัด	
จัดตั้งขึ้นในนามนิติบุคคล	ภาครัฐ	เอกชน	วิชาการและภาคประชาชน	
ประกอบธุรกิจเพื่อขับเคล่ือน	 สร้างรายได้ให้ชุมชน	 ประชาชนมี 
ความสุข	เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในจังหวัดสงขลา	เน้นสินค้าในกลุ่ม
สินค้าเกษตร	 สินค้าแปรรูป	 และการท่องเที่ยวชุมชน	 บริษัทจะเข้าไป
สนับสนุนในด้านต่างๆ	ได้แก่	การเข้าถึงปัจจัยการผลิต	โอกาสในการ
เขา้ถงึแหล่งทนุ	การสร้างองคค์วามรู้	สง่เสริมความรู้เพือ่สร้างประโยชน์
ต่อยอดการตลาด	 พัฒนาแบบบูรณาการ	 วิเคราะห์ตลาดไปจนถึง 
ช่องทางการขายใหม่ๆ	 การสื่อสารสร้างความรับรู้เพื่อความยั่งยืน	 
ช่วยสร้างแบรนด์	 และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น	
และสื่อระดับประเทศ	 และบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุน	 บัญชี	 เป็น 
รูปแบบธุรกิจที่รายได้หลักมาจากการให้คำาปรึกษาแก่ธุรกิจชุมชน	 
และการค้าขาย
	 ด้วยหลักการดังกล่าว	บริษัทประชารัฐฯ	จึงเป็นหัวหอกสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนตลาดกรีนโซน	
 กนกวรรณ	 วีระเดชะ	 ผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ	 และมา 
รับบทบาทผู้จดัการตลาดกรีนโซน	เล่าวา่	เธอเคยเปน็ผู้จดัการหอการคา้	
จังหวัดสงขลา	 ต่อมาทำางานกับตลาดกรีนเวย์	 เมื่อถูกชวนมาทำางาน 
กับบริษัทประชารัฐฯ	เห็นมุมมองใหม่	เลยตัดสินใจมาทำางานตรงนี้
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	 ตอนนั้นทางบริษัทประชารัฐฯ	ทำา	MOU	กับเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์	 แต่ยังไม่มีการทำางานในเชิงรูปธรรม	 อาศัยว่าเธอเคยทำางาน 
กับตลาดกรีนเวย์	 ซ่ึงเป็นตลาดเปิดท้ายขายของมีช่ือเสียงในหาดใหญ่	
เห็นแนวคิดที่บริษัทประชารัฐฯไปทำา	 MOU	 ว่าอาจผลักข้อตกลงร่วม 
ที่มีอยู่นั้นมาเป็นรูปธรรมได้จริง	 เป็นที่มาของการเปิดตลาดกรีนโซน 
ที่ตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่	เมื่อ	25	สิงหาคม	2560	
	 “เราเป็นคนประสาน	คณุชิต	สงา่กุลพงศ	์ประธานมลูนธิิชุมชน
สงขลา	 ไปคุยกับเจ้าของตลาดกรีนเวย์	 ทางนั้นยกพื้นที่ส่วนหนึ่ง	 
ให้มาดำาเนินการ	 ขนาดลึก	 40	 เมตรทางบริษัทประชารัฐฯ	 ได้ลงทุน
สร้างแผง	30	บู้ท	ให้ตรงคอนเซปของตลาด”
	 แนวคดิตัง้ตน้ของตลาดกรีนโซน	จะเปดิพืน้ทีใ่หแ้ต่ละเครือขา่ย
นำาสินค้าทางการเกษตรมาวางขาย	 เดิมจะขายสัปดาห์ละ	 3	 วัน	 
แต่เมื่อมาอยู่กับตลาด	 ปรากฏว่าต้องปรับการขายล้อกับตลาดที่เปิด	 
6	วัน	หยุดเพียงวันจันทร์วันเดียว	ก็ใช้การวางแผนหมุนวนให้เกษตรกร
เครือข่ายเข้ามาขาย	มีการบริหารจัดการว่าใครจะมาวันไหน	
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	 สินค้าเกษตรที่มาวางขายตลาดกรีนโซน	ผัก	ผลไม้	จะมีคณะ
กรรมการรับรองว่าปลอดภยั	หรือมใีบรับรองจากทางราชการ	แมไ้มเ่นน้
ระดับผลผลิตอินทรีย์	แต่ต้องมีที่มาที่ไป	และไม่รับสินค้าโนเนม	
	 กนกวรรณเล่าว่า	 ภายหลังดำาเนินการตลาดกรีนโซนมาได้	 
3	เดือน	รัฐบาลประกาศขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ	โดยศูนย์ดำารงธรรม
จังหวัด	 ตลาดสอดคล้องกับแนวคิดนี้	 จึงถูกล้อเป็นตลาดของดีจังหวัด
สงขลา	ซ่ึงถอืวา่เปน็ตลาดไดรั้บการยอมรับมาก	เพราะดว้ยกระบวนการ
ที่ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย	 แม้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์	 
แต่คนก็รู้จักรวดเร็ว	จากวิธีการบอกต่อแบบปากต่อปาก
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	 “ปัญหาที่เราพบและนับเป็นปัญหาหลักในเวลาต่อมาคือ	
เกษตรกร	 ไม่มีสินค้ามากพอจะมาขาย	 เพราะส่วนใหญ่เป็นรายย่อย	
ทางแก้ปญัหาหนึง่	เมือ่ตลาดประชารัฐเปดิลงทะเบยีนใหกั้บคนทีอ่ยาก
ค้าขายไปลงทะเบียนกับศูนย์ดำารงธรรม	เขาก็ส่งมาให้เราคัด	มันกลาย
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง	 ที่ช่วยผู้ค้าเพิ่มมาในพื้นที่เดิม	 หากเกษตรกร 
ไม่มากพอ”	 เธอเล่า	 ตลาดกรีนโซนปรับสอดคล้องกับตลาดประชารัฐ	
ได้เปิดกว้างมากขึ้น	 นอกจากสินค้าเกษตร	 จึงเพิ่ม	 สินค้าภูมิปัญญา	 
โอทอป	บนคอนเซปสินค้าสุขภาพ
	 เมื่อเครือข่ายลงมือทำาจนได้พบกับบทเรียนที่ว่า	 มีผู้ค้าที่มา
จำาหน่ายสินค้าที่พร้อมเป็นผู้ประกอบการไม่มาก	 ผู้ค้าจำานวนมาก 
มาค้นหาตัวเอง	 ทดลองสินค้า	 หรือพบว่าตัวเองเหมาะสมกับตลาด 
ก็จะอยู่ต่อ	 และหาช่องทางพัฒนาระดับสินค้าให้น่าสนใจ	 สอดคล้อง 
กับกลุ่มเปา้หมายทีเ่ป็นชนช้ันกลาง	วัยรุ่น	และนกัทอ่งเทีย่ว	แตใ่นกลุ่ม
เกษตรกรยังมีหน้าใหม่มาไม่มาก	 และยังพบว่า	 หากสินค้ามีน้อย	 
คนมาขายน้อย	 จะเป็นปัญหากับระบบตลาดหลักของกรีนเวย์	 เพราะ
เขาไม่ต้องการให้ตลาดดูว่าง	 โหรงเหรง	 ในภาพรวม	 แต่ในความจริง 
ต้องยอมรับว่าเกษตรกรที่มาขายเป็นระบบรายย่อย	 ไม่มีสินค้ามาขาย
เพียงพอ	และการต้องมาขายของถึง	 6	 วัน	 ไม่สอดคล้องกับชีวิตการ 
ทำาเกษตร	 เขารับรู้ว่าไม่มีความสุข	 กลายเป็นความเครียด	 กดดัน	 
ในการมาร่วมกิจกรรม	
	 “แต่ก็มองว่าสิ่งที่ผู้เข้ามาค้ากับทางกรีนโซน	 จะเกิดการเรียนรู้
หลายด้าน	 อย่างเช่นทางตลาดกรีนเวย์	 จะเก่งในเร่ือง	 ดิสเพลย์	 
(การจัดหน้าร้าน)	 เขาจะให้แนวคิดในเร่ืองนี้	 ชาวบ้านชอบเอากล้วย 
มาวางเป็นหวี	คนเมืองเขาไม่ได้อยากกินทั้งหวี	เราก็ต้องค่อยๆ	ทำาให้
เขาเข้าใจการตลาดมากขึ้น	 ของมากไม่ได้แปลว่าน่าซ้ือ	 กล้วยอาจจะ
แบ่งเป็น	3-4	ลูก	จะขายง่ายกว่า”	
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	 หลังจากเจอปัญหาว่าสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	 มาขาย
น้อย	 กระทั่งปรับเอาคนจากตลาดประชารัฐเช้ามา	 กนกวรรณเล่าว่า 
ไดห้นัมาทำางานอีเวน้	ตอบโจทยต์ลาดกรีนโซนในวนั	อังคาร	พธุ	พฤหสั	
วันกลางสัปดาห์ที่มีคนมาเดินน้อย	 เป็นการช่วยภาพรวมของทั้งตลาด
กรีนเวย์อีกด้วย	
	 “เร่ิมจากการเอาของดีประชารัฐจังหวัด	 และใกล้เคียง	 ผ่าน 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน	 มาทำาอีเว้น	 เช่ือมความสัมพันธ์กัน	 เราได้ 
เปรียบที่มีพื้นที่แห่งความร่วมมือ	 เด็กๆ	 รอบจังหวัดก็สนุกได้เอา 
ของมาประชาสัมพันธ์	 ทำาตลาดจริงเลย	 เราก็คิดคอนเซปมาเร่ือยๆ	 
จากเดิมที่ตลาดวันอังคาร	พุธ	พฤหัส	ไม่ค่อยดี	ยอดกลับกระตุ้นดีกว่า	
ศุกร์	เสาร์	อาทิตย์”	
	 เสร็จช่วงงานของดีจังหวัด	 ของดีประชารัฐ	 กนกวรรณเล่าว่า 
ยังปรับมาตามช่วงจังหวะงานเทศกาล	เชื่อมกับงานต่างๆ	เช่น	เชื่อม
กับศูนย์บ่มเพาะ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 เปิดพื้นที่ให้กับเด็กมาเรียนรู้
ของจริง	ก็สามารถขยายเพิ่มขึ้น

65ฉบับ Songkhla Vision 2027



	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้จัดการตลาดกรีนโซนมองว่า	 ตลาดไม่ได้ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่คิดไว้ตอนเริ่ม	หรือสิ่งที่เกษตรกรคิดคาดหวังกับ
ตลาดอาจไม่ตรงกัน	 เธอมองว่า	 กลุ่มที่มาร่วมส่วนหนึ่งไม่ได้คิดมา 
ขายของ	แต่เขามาพบปะแลกเปลี่ยนกัน	ไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นหลัก	
	 “นา่คดิวา่ตรงจดุเร่ิมตน้มองภาพเดยีวกันหรือเปล่า	หรือกระทัง่
ว่า	 ตอนแรกเขาแค่คิดจะมาขายบางวัน	 กลายมาเป็นต้องขายทุกวัน 
เพื่อล้อไปกับตลาด	 มันผิดมาต้ังแต่ตรงนั้นแล้วหรือเปล่า	 ตอนนี้	 
คนที่อยู่ได้ราว	11-12	ราย	(จาก	20	กว่า)	ก็เหลือไม่เยอะแล้ว”
	 ที่ยังอยู่ได้กนกวรรณมองว่า	เป็นกลุ่มเกษตรกร	ผู้ค้าที่ปรับตัว	
ยกระดับ	 มองว่าต้องทำาตลาดอย่างไร	 อย่างเช่น	 วิถีคนเมือง	 สินค้า 
ที่ขายได้ต้องพร้อมกิน	 จากที่เคยเอาผักมาวางขายต้ังง่ายๆ	 แบบที่
เกษตรกรคุ้นเคย	 ต้องปรับมาเป็นขายชุดน้ำาพริกผัก	 แกงเลียง	 สุก้ี	 
ผัดซีอ๊ิว	ถังแตก	ไขเ่จยีวจากไขไ่ก่อารมณ์ด	ีนอกจากขายไดย้งัเพิม่มลูคา่
สินค้าอีกด้วย	
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	 “แทนที่จะนั่งขายผัก	 ได้ไม่ก่ีบาท	 และขายยาก	 พอรู้วิธีการ 
ปรับสินค้า	 ก็จะทำาให้ขายง่าย	 เพิ่มลูกทางมูลค่า	 สินค้า	 ต้องปรับตัว	
เพราะตลาดนี้เป็นตลาดคนรุ่นใหม่”	
	 จุดเด่นสำาหรับเครือข่ายเกษตร	 ลูกค้ามั่นใจ	 ผักปลอดภัย	 
เป็นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ต้องปรับให้พร้อมรับประทาน	 โดยไม่ต้องนำา
กลับไปปรุงเองมากนัก	 คนที่อยู่ได้ในตลาดกรีนโซนจึงเป็นกลุ่มที่เกิด 
การเรียนรู้ทางการตลาด	มีความชัดเจนทางแนวคิด	ทางการตลาดและ
พร้อมปรับตวั	ไมเ่ช่นนัน้ไมส่ามารถแขง่กับตลาดทัว่ไป	โดยเฉพาะตลาด
กรีนโซนก็อยู่ไม่ห่างจากตลาดสดคลองเรียน	ที่มีสินค้าหลากหลายกว่า
	 เหล่านี้อาจถือว่าเป็นโอกาสที่ตลาดกรีนโซน	 เป็นพื้นที่การ 
เรียนรู้	 ปรับเกษตรกรมาเข้าใจการตลาด	 ขณะที่บริษัทประชารัฐฯ	 
เองก็ได้เรียนรู้จากเครือข่ายหลายเร่ืองเช่นเดียวกัน	 อย่างเช่น	 เรียนรู้
ระบบ	รู้ขั้นของความปลอดภัยทางอาหารจริงๆ	ว่าเป็นอย่างไร	
	 “อย่างเราจะรับสมัครเกษตรกรมาขาย	 เราก็ต้องนำาเข้าสู่
ก ร ะบวนการ	 3	 ฝ่ าย	 
มีบริษัทประชารัฐฯ	 มูลนิธิ
ชุมชน	 เครือข่ายเกษตร
อินท รีย์ 	 มาสั มภาษณ์	
เพราะบอกว่าจะเอาผัก
ที่ ไหนมาขายก็ต้องดู กัน
ก่อนว่ามันต่างจากผักทั่วไป
อย่างไร	 เราก็ได้ เ รียนรู้ 
ขั้นตอนว่า	 การปลูกมา
อย่างไรใช้วัตถุดิบอะไร”	
ก น ก ว ร รณ เ ล่ า แ ล ะ ว่ า 
ในระบบการทำางาน	ระหวา่ง
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บริษัทประชารัฐฯ	ตลาดกรีนเวย์	มูลนิธิชุมชนสงขลา	เครือข่ายเกษตร
อนิทรยี	์ใชห้ลกัมานัง่คยุกนั	มีกรรมการชดุใหญ่	ชดุเลก็	สะท้อนปญัหา	
พูดถึงการบริหารจัดการ	กฎระเบียบของตลาด	
	 “ของเราเป็นพื้นที่เฉพาะของกรีนเวย์	 มีกฎระเบียบอีกอย่าง
หนึ่ง	ก็ต้องมาดูกัน	แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	ไม่ให้กระทบตลาดใหญ่เขา	เช่น	
คนไมม่าขายเต็มก็ต้องปรับร้าน	มกีารทำาบิก๊คลีนนิง่ดว้ยกันมานัง่คยุกัน
ซ่ึงต่างจากผู้ค้าในตลาดใหญ่”	 เธอเล่าและว่า	 จากที่ทำามามีบทสรุป 
กับเกษตรกร	 ว่าต้องมองความพร้อมของตัวเขา	 ระดับหนึ่ง	 ในความ
เป็นจริง	 บางคนมีความพร้อมจะทำาตลาดแบบนี้	 แต่บางคนไม่พร้อม
หลายด้าน	อย่างเช่นผลผลิตไม่มาก	มีขายไม่พอ	ทางเป็นไปได้น่าจะ
หันไปแปรรูปสินค้า
	 “บางคนเหมาะกับการอยู่กับตลาดใกล้บ้านมากกว่า	 ส่วนการ
จะเพิ่มรายได้	 มันก็ต้องไปค้นหาทุนของเขา	 เช่ือมคนไปสู่ชุมชน	 
น่าจะยั่งยืนกว่า”	
	 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา	 โดยคุณชาคริต	 โภชะเรือง	 
พยายามใหเ้กษตรเล่าเร่ืองสนิค้าหรือตัวของเขา	เหมอืนกับขายล่วงหนา้	
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แต่ช่วงที่ผ่านมาเกิดบทสรุปการเรียนรู้หลายแบบ	 โดยเฉพาะบางคน 
ไมพ่ร้อม	หรือบางคนมขีองด	ีแต่มาขายไมไ่ด	้ทางออกอาจจะเอาสนิคา้
มาฝากขายกับคนอื่นที่มีความพร้อมกว่า	
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	 “ถามว่า	 มีมะเขือ	 10	 กิโล	
เขาคงไม่เสียเวลามานั่งขาย	 ใช่ไหม	
มันไม่คุ้มกับเวลา	 ก็ต้องปรับเปล่ียน	
อาจมีคนรวบรวมผลผลิตช่วยขาย	 
ไมต่อ้งเสยีเวลา	และงานนีอ้าจเหมาะ
สำาหรับบางคน	 ก็มีความถนัดในการ
ขายมากกว่า
	 ที่ผ่านมา	 ตลาดกรีนเวย์เอง	
พอใจกับการเกิดขึน้ของตลาดกรีนโซน	
ถือว่าได้ประโยชน์	 เป็นพื้นที่ความ 
เช่ือมั่น	 สร้างมาตรฐาน	 แบรนด์	
สำาหรับบริษัทประชารัฐฯ	 สงขลา	 
ก็ถือว่าได้ รับการโหวตของภาคใต้ 
อยู่อันดับ	 2	 จุดเด่นคือการทำางาน
ภายใต้การสานพลังประชารัฐ	 มี
เอกชนทีล่งมอืทำาจริง	ภายใต้ขอ้จำากัด
ของทุน	และเวลา	
 ชิต	สง่ากุลพงศ์	ประธาน
มลูนธิิชุมชนสงขลา	เล่าว่าเมือ่	บริษทั	
ประชารัฐ	 ฯ	 ก่อตั้งขึ้นมา	 มีภารกิจ 
ที่จะต้องทำาเร่ืองการเกษตร	 การ
แปรรูปการเกษตร	 คร้ันพอเร่ิมทำา 
คร้ังแรกคิดว่า	 ปัญหาของเกษตรกร
จริงๆ	คือเรื่องการตลาด	
	 “จังหวะดีที่คุณกนกวรรณ	 
ผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ	 ทำางาน 
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อยู่ กับตลาดกรีนเวย์	 ตลาดเปิดท้าย	 ที่มี ช่ือเสียงของหาดใหญ่	 
ช่วยแนะนำาใหรู้้จกักับเจา้ของตลาด	เราก็ไดข้ายไอเดยีเร่ืองตลาดเกษตร
อินทรีย์	กับเจ้าของตลาดกรีนเวย์	เขาก็ยินดีให้ความร่วมมือ”
	 เขาเล่าว่าก่อนหน้านั้น	 บริษัทประชารัฐฯ	 ทำา	 MOU	 กับ 
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สงขลา	อย่างกลุ่มของอาจารย์ภาณุ	พิทักษ์เผ่า	
อยู่ก่อนแล้ว	 แต่ไม่เกิดความร่วมมือจริงจัง	 พอมาเจอตลาดกรีนเวย์ 
ก็เลยขอสถานทีใ่นการดำาเนนิการ	เกิดความร่วมมอืระหวา่งเจา้ของตลาด
กรีนเวย	์บริษทัประชารัฐฯ	มลูนธิิชุมชนสงขลา	เครือขา่ยเกษตรอินทรีย์
สงขลา	 ที่มีกว่า	 20	 องค์กร	 เมื่อประชุมกัน	 2-3	 คร้ังได้รูปแบบว่า	 
การใช้พื้นที่จากตลาดกรีนเวย์	ระยะแรกครึ่งปี	จะไม่คิดค่าใช้จ่าย	และ
มีการจัดแบ่งเป็นโซน	เพื่อขายสินค้า	เรียกว่าตลาดกรีนโซน	
	 ชิตเล่าวา่	เมือ่เกิดตลาดกรีนโซนขึน้มาจริงๆ	เครือขา่ยเกษตรกร	
จึงได้เรียนรู้ว่าที่เคยมองเร่ืองตลาดเป็นปัญหา	 อุปสรรคกับพี่น้อง
เกษตรกร	ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว	
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	 “ผมว่าจริงๆ	คือการผลิต	เพราะหน้าที่หลักเกษตรกร	คือผลิต	
เมื่อต้องมาขายผลผลติด้วย	ปญัหากค็อืไม่มีใครชว่ยดูแลระบบการผลติ
ของตวัเอง”	เขามองวา่	ในกลุ่มเครือขา่ยทีม่าร่วม	เปน็กลุ่มผู้ผลิตทัง้สิน้	
บางกลุ่มโชคดีหน่อย	มีคนทำาหน้าที่รวบรวมผลผลิต	เข้ามาจัดจำาหน่าย	
แต่คนที่ผลิตเป็นหลักไม่สามารถทำาได้	ในตลาดที่เปิดทุกวัน	
	 เปน็บทเรียนว่าเกษตรกรทีท่ำาหนา้ทีผ่ลิต	ไมส่ามารถขายผลผลิต
ได้เอง	หากจะรวมกลุ่มกันจะต้องม	ีการบริหารจดัการในกลุ่ม	ทัง้รวบรวม	
ขนส่ง	ผลผลิต	ฯลฯ	
	 “ทีผ่า่นมา	ทำาใหเ้กษตรกรหลายกลุม่รูแ้ลว้วา่	ในกลุม่เครอืข่าย	
แต่ละแห่งต้องพึ่งตนเอง	มีการจัดการ	ทำาในสิ่งที่ตนเองถนัด	2-3	ปีที่
ผ่านมา	ถือว่าเราได้เรียนรู้ตรงส่วนนี้ดีมากๆ	”
	 จากสภาพดังกล่าว	ชิตจึงเห็นว่าเครือข่ายได้เอาแนวคิดไปปรับ	
โดยการหันไปขายสินค้าในพื้นที่ของตนเอง	 ไม่ต้องเดินทางมาที่นี่	 
แต่ปัญหาเกิดกับตลาดกรีนโซนเอง	 เพราะพื้นที่ดูโหรงเหรงเมื่อคน 
มาขายมาไม่ครบ	ต้องมาแก้ปัญหากับตลาด	จัดกิจกรรมทางการตลาด
ใหม่ๆ	เพื่อความอยู่รอดของตลาด	
	 ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาเล่าต่อว่าที่ผ่านมา	 จังหวัดสงขลา
ใช้ตลาดกรีนโซน	 เป็นจุดคิกออฟ	 (จุดเร่ิม)	 ของโครงการนโยบาย	 
ที่รัฐบาลต้องการให้เอกชนมารวมตัวกับเกษตรกร	 ซ่ึงหลายจังหวัด 
ไม่พร้อม	 แต่ที่นี่พร้อมได้เป็นตลาดของดีจังหวัด	 ที่เป็นประเภทกรีน	 
จนได้ป้าย	 ส่วนเขาเองได้รางวัล	 ความร่วมมือในแนวประชารัฐ	 
ที่เกษตรกร	องค์กรภาคเอกชน	เจ้าของตลาด	ร่วมมือกันจริงๆ	โดยมี
ระบบคณะกรรมการบริหาร	
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	 เขามองว่าตลาดกรีนโซนทำาให้เกิดบทเรียนหลายอย่าง	 ไม่ว่า
เป็นที่เติบโตของแนวคิด	 สวนผักคนเมือง	 ของเครือข่าย	 บริษัท 
ประชารัฐฯ	และ	เจ้าของตลาด	
	 “เราได้เห็นร่วมกันว่าที่คิดกันตอนแรก	 มันไม่ใช่จนปัจจุบัน	 
มาตกผลึกที่คำาตอบว่า	 ความร่วมมือในแนวคิดที่เรียกว่าประชารัฐ	 
คือ	ประชาชนกับรัฐร่วมกัน	ล้วนเข้าใจไม่ตรงกัน	เราทำาไปจนรู้แล้วว่า
แต่ละฝ่าย	 คิดไม่เหมือนกัน	 แล้วก็ไม่ได้มองแนวคิดว่าประชารัฐว่าคือ
ความร่วมมือกันในลักษณะที่เท่าเทียมกัน	ไม่ใช่ไปพึ่งพากัน”	
	 ชิตกล่าวว่า	 ที่ผ่านมาเกษตรกรมักมองตัวเองแบบพึ่งพา
สำานักงานเกษตรจังหวัดว่า	 สนับสนุนอะไร	 ภาคเอกชน	 จะให้ช่วย 
ฟรีตลอด	 ซ่ึงไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง	 พอเรามาอยู่ในสถานการณ์
จริง	จึงเห็นว่าเป็นอย่างไร

73ฉบับ Songkhla Vision 2027



	 “จุดสรุป	 ตรงนี้มันได้กล่ันกรอง	 คนที่มีความคิดแตกต่าง 
ออกไป	 ส่วนคนที่คิดเหมือนกันจะอยู่ด้วยกัน	 แต่ความคิดที่แตกต่าง 
ก็ไม่ใช่ว่าผิด	เขาจะไปเติบโตในเส้นทางของเขาต่อไป	มองว่าตลาดกรีน
โซน	 ทำาให้เกิดการแตกหน่อออกไปอีกแบบหนึ่ง	 ตลาดกรีนโซนไม่ได้
เป็นตัวแม่	เราอาจจะไม่ใช่พันธุ์เดียวกัน”	
	 เชิงผลกระทบผีเสื้อขยับปีก	ชิตมองว่าอันนี้	ด้วยประสบการณ์
ที่คนมาร่วมกันตรงนี้	 ผลสะเทือนไปไกลมาก	 จากการทำางานร่วมกัน 
ตรงนี้	 แยกออกไปทำาอะไรอีกมาก	 เกิดสิ่งต่างๆ	 ตามมามากมาย	 
เกิดหลายเร่ืองดีๆ 	เปน็บทเรียนทีด่	ีสิง่ทา้ทายต่อไป	สำาหรับภาคเอกชน
กำาลังมองว่า	การพึ่งตนเองในรูปแบบนี้	จะใช่หรือเปล่า	เพราะแนวคิด
ของการเมือง	ที่ไม่อาจทำาได้อย่างภาคเอกชน	โดยจากกรณีนี้	จะเห็น
ว่าเจ้าของตลาด	เขามีกฏกติกา	อะไรของเขาอยู่แล้ว	แต่คณะกรรมการ
ก็ไมส่ามารถรับกตกิาเขาได	้ยงัเปน็ลักษณะของการมาร่วมแบบหลวมๆ	
	 “สำาหรับการใช้โมเดลที่เกิดขึ้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอาใช้	 
มองว่าภาคเอกชนเหมือนเป็นผู้คุมเกม	 เพราะเขากำาหนด	 คุณภาพ	
ราคา	ระยะเวลา	จำานวนได้	แต่หากเครือข่ายจะเอาโมเดลนี้ไปเปิดเอง	
เขาก็ไปเปิดอีกแบบ	ที่เขาต้องการความเป็นอิสระ	ถ้ารัฐจะเอาโมเดลนี้
ไปทำาเองก็ยิ่งยากไปใหญ่	 เพราะรัฐจะไม่มีเวลา	 ความร่วมมือระหว่าง
ภาคสว่นดงักล่าวมาแล้วจงึต้องหาใหล้งตัว	วา่จะร่วมมอืเปน็เนือ้เดยีวกัน
ได้อย่างไร”
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“มีของขายแต่ไม่ได้ขายของ”	
แนวคิดรื่นรมย์ตลาด	FIN

	 ทุกวันนี้ที่หาดใหญ่มีตลาด	FIN	เดือนละ	2	ครั้ง	วันอาทิตย์
สัปดาห์แรกของเดือนตลาด	FINดีอยู่ดี	หน้าอาคารสันติภาพ	สถาบัน
สันติศึกษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ส่วนวันอาทิตย์สัปดาห์ที่	 3	
ของเดือน	เรียกว่า	FIN	Market	:	ตลาดรื่นรมย์	อยู่ข้างร้านทูเบอร์	
ถนนแสงจันทร์	 หาดใหญ่	 ทั้งสองแห่งเป็นตลาดบนแนวคิดใหม่ 
ที่น่าสนใจ
 บัญชร	 วิเชียรศรี	 นักจัดรายการ	 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 (ม.อ.)	ผู้บุกเบิกและคณะทำางานตลาด	FIN	 เล่าว่า 
เมื่อ	 3	ปีก่อน	กลุ่มคน	3	ฝ่ายมานั่งคุยกัน	ประกอบด้วยตัวเขาเอง 
ในนาม	สถานีวิทยุ	ม.อ.	อาจารย์เทพรัตน์	จันทพันธ์	ที่ขณะนั้นเป็น 
ผู้อำานวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 และ 
วรนล	ฐิตินันทกร	เจ้าของร้านทูเบอร์	
	 “เราคิดร่วมกัน	 3	 กลุ่มว่าจะสร้างพื้นที่เพื่อสื่อเร่ืองอาหาร
ปลอดภยั	ความมัน่คงทางอาหาร	สิง่แวดล้อม	ในความเปน็ลุ่มทะเลสาบ
สงขลา”	บัญชรเล่า	
	 ทางร้านทูเบอร์	 ให้พื้นที่สำาหรับทำาออฟฟิศและกิจกรรม	 
ขณะที่วิทยาลัยชุมชนนำาเสนอภูมิปัญญารอบลุ่มทะเลสาบ	 สงขลา	 
ส่วนสถานีวิทยุ	มอ.	รับหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์	
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	 คำาว่า	 FIN	 ทีมงานมองว่าภาคใต้เป็นผืนแผ่นดินอยู่ระหว่าง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิค	 เมื่อรวมคำาสองมหาสมุทร 
แปซิฟิเดียน	 มีคำาตรงกลางว่าฟิน	 เพื่อสื่อสาร	 คุณค่า	 ความงาม	 
ความเป็นจำาเพาะของภาคใต้	ตรงกับคำาฮิต	FIN	ของคนรุ่นใหม่	และ
ตลาด	FIN	ที่หลายแห่งใช้คำานี้อย่างบังเอิญ	
	 FIN	Market	 :	ตลาดรื่นรมย์	 เริ่มครั้งแรกเมื่อกลางปี	2560	
เครือข่ายมาทำางานร่วมกัน	มีมูลนิธิชุมชนสงขลา	ผ่านกิจกรรมสวนผัก
คนเมอืง	สมาคมผู้บริโภคสงขลา	โครงการอาหารปนัรัก	ของกลุ่มประมง
พื้นบ้านทะเลสาบและอ่าวไทย	 และอีกหลายเครือข่ายมาร่วมเป็น 
ตลาดที่มีคอนเซปว่า	“มีของขาย	แต่ไม่ได้ขายของ”	
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	 บัญชรขยายความคำาพูดดังกล่าวว่า	 ตลาดขายของก็จริงอยู่	 
แต่	 FIN	Market	 ขายเรื่องอื่นด้วย	อย่างการขายความคิด	 มุมมอง	 
มีการจัดบุฟเฟต์อาหารท้องถิ่น	 บนฐานทรัพยากรและวัฒนธรรม	 
ดว้ยแนวคดินีห้นา้มรสมุปลายปจีงึมปีลาทอ่งเทีย่วอันเปน็อาหารประจำา
ฤดูกาลมาจัดปุพเฟ่ต์ให้ได้ชิมกัน	เป็นต้น	
	 เมื่อทำา	FIN	Market	มา	2	ปี	พบว่าเครือข่ายอีกจำานวนมาก	
ที่ตลาดอยากทำากิจกรรม	 ต้องการพื้นที่	 กว้างขวางกว่าเดิม	 มีโอกาส 
คุยกับผู้บริหารของสถาบันสันติศึกษา	 ม.อ.	 ก็เห็นความสอดคล้อง 
เพราะกิจกรรมทีท่ำา	ก็อยูใ่นแนวสนัติศกึษา	ทีพ่ดูเร่ืองความหลากหลาย
ของผู้คน	วัฒนธรรม	ทรัพยากร	และสื่อสารการอยู่ร่วมกัน	จึงได้พื้นที่
ในการดูแลของสถาบันสันติศึกษา	 ม.อ.	 เกิดตลาด	 “FIN	 ดีอยู่ดี”	 
เพิ่มมาอีกแห่ง	แกนของกิจกรรมยังมาจาก	FIN	Market	เดิม	แล้วมา
หาแนวร่วมเพิ่มเติม
	 กลุ่มคนขายในตลาดทั้งสองแห่งราว	10-15	ราย	 ไม่ต้องเสีย
ค่าแผง	 หลากหลายที่มา	 คัดจากคนที่ทำางานทางสังคมร่วมกับ 
กลุ่มบุกเบิกตลาด	 การบอกต่อ	 การเชื่อมโยง	 หรือการตามข่าวในสื่อ 
ทั้งหลาย	 ตลาด	 FIN	 ไม่หารายได้จากการทำาตลาด	 จึงต้องเลือกคน 
มาขาย	 แม้ว่าเขาจะขายได้น้อยกว่าไปตลาดอ่ืน	 จึงยังพอได้กำาไร	 
คนที่มาขายแทบไม่มีพ่อค้าแม่ค้าอาชีพจริง	 แต่เป็นกลุ่มคนที่มีความ 
พอบางอย่างในตัวเอง	 และพร้อมที่คืนให้กับสังคม	 แต่ทางตลาด 
พร้อมจะเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับคนที่อยากยึกเป็นอาชีพจริงๆ	
	 “ใครน่าจะเหมาะกับเรา	 เราไปทาบทาม	 ขอให้มาร่วมด้วย 
ถ้ายินดีตกลงก็มา	 บางเจ้ามาคร้ังสองคร้ังก็ไม่สะดวกมาอีก	 อย่างที่ 
มาจากพัทลุง	มาไกล	 ไม่สะดวก	 ไม่คุ้มค่ากับการเดินทาง”	บัญชรว่า	
แต่เป็นที่รับรู้ว่าการมาตลาด	 FIN	 ไม่ได้มาขายของเอาเงินกำาไร 
อย่างเดียว	
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	 “เท่าที่ผมเห็น	 ความสุขของคนขายคือการได้พบปะพูดคุย 

กับคนที่มาซื้อของ	 มีโอกาสได้บอกเล่าบอกในสิ่งที่เขาทำา	 ยกตัวอย่าง

ว่า	 กว่าจะเป็นมะระขี้นก	 เขาปลูกมันอย่างไร	 เจอปัญหาอย่างไร	 

แก้ปัญหาอย่างไร	ไปจนถึงว่าคนขายชอบอะไร	เขาคิดแบบไหน”

	 ล้วนเป็นความสุขร่วมกันมากกว่าจะเพ่งเล็งตรงตัวรายได้	 

หรือค่าตอบแทน	 ซ่ึงบัญชรมองว่าเขาเองได้พบกับสิ่งใหม่ๆ	 ทุกคร้ัง	 

แม้กระทั่งรสนิยมการปรุงอาหาร	 ยังได้เมนูอาหารใหม่ๆ	 ที่ไม่รู้ไม่เคย

ได้ยินมาก่อน	 จากการทำาตลาด	 และก็ย้อนกลับมาให้ทำาเป็นบุฟเฟต์	 

ให้คนทั่วไปรู้จัก	

	 สำาหรับคนที่มาเดินตลาด	ระยะแรก	เป็นกลุ่มอายุ	50	ปีขึ้นไป	

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เร่ิมมีปัญหาทางสุขภาพ	 และตลาดตอบโจทย์เขา 

ในเรื่องนี้ได้	 ในระยะต่อมา	มีคนกลุ่มอื่นมาตลาดมากขึ้น	 โดยเฉพาะ

คนหนุ่มสาว	หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ	ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเกษตรกรอาชีพ

แต่มีความสุขกับการทำางานเกษตรในมุมมองใหม่ๆ	เป็นรายได้เสริม

	 เนื่องจากคนที่มาเป็นลูกค้าของตลาดอยู่บนฐานแนวคิดของ 

ผู้คา้	จงึสามารถจนูแนวคดิกันงา่ย	เพิม่โอกาสใหท้ัง้คนขายและผู้บริโภค	

เป็นตลาดท่ีขายของ	 แต่ไม่ได้ต้ังใจจะขายของ	 แต่เป็นการขายสิ่งอ่ืน	 

บางอย่างเป็นนามธรรม	 อย่างคุณค่าความดีงามในสังคม	 คนที่ตั้งใจ 

มาซื้อสินค้าอย่างเดียว	มาพบก็กลับไปอย่างงงๆ	ก็มี	

	 เวลาที่เผยแพร่ในสื่อ	 มักมีคนถามว่า	 เล็กๆ	 อย่างนี้จะเรียก

เป็นตลาดได้หรือ	 บัญชรตอบว่าเล็กหรือใหญ่ไม่รู้	 แต่ที่มีไม่เหมือนที่ 

คนอ่ืนมี	 มองว่าเป็นตัวของตัวเอง	 และสิ่งที่จะสื่อสารสำาคัญมากกว่า

ของที่จะขาย	
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	 “อาจมองว่า	 เราเป็นตลาดลึกลับที่มีอยู่	 คิดดูว่าอย่าง	 FIN	

Market	9	โมงถงึเทีย่งเทา่นัน้	เปน็ตลาดแบบจรยทุธ์มากๆ	สมาชิกเอง

ไม่แคร์ตลาดสักเท่าไร	ตลาดยังไม่เปิด	จะเอาของมาลง	ของหมดแล้ว	

เพราะว่าผู้ซ้ือจองของ	 รอซ้ือ	 บางเจ้าเราไม่อาจยื้อของเอาไว้ถึงเที่ยง	

ตลาดเปน็ทีย่นืยนัตัวตนของเขา	คณุคา่ทีเ่ขาม	ีแต่คนสนบัสนนุเขาก็อยู่

นอกเหนือตลาด	 ทางเราเองก็ใช้โซเชียลในการขับเคล่ือน	 ไปพร้อม 

ช่องทางวิทยุ	ในการสื่อสาร”

	 ในการบริหารตลาด	กรรมการตลาด	FIN	10	กว่าคน	มาจาก

เครือข่ายของสวนผักคนเมือง	ห้องเรียนท้องนาเขาคูหา	อาหารปันรัก	

สถาบันสันติศึกษา	 ม.อ.	 เป็นต้น	 มาช่วยออกแบบว่าตลาดแต่ละครั้ง 

จะมีอะไร	และอนาคตจะพัฒนาอย่างไร

	 เนื่องจากตลาด	FIN	 เริ่มต้นด้วยกิจกรรมอาสา	คณะทำางาน	

ไม่มีใครได้ค่าตอบแทน	 เมื่อผู้ค้าขายฟรีไม่เก็บค่าแผง	 ค่าใช้จ่ายตลาด
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ต้องหาทุนมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการ 

จึงต้องหาทุน	มีการหาสินค้าจากที่อื่นมาขาย	เช่น	น้ำาปลาจากสุโขทัย	

ถั่วเหลืองอินทรีย์	 พลับ	 อโวคาโด	 จากเชียงใหม่	 ส่วนต่างจากการ 

ขายของมาเป็นทุนสนับสนุนขับเคลื่อนตลาด	

	 “เราฝันว่าการทำาบุพเฟต์	 สามารถทำาให้ตลาดอยู่ได้ด้วย	 

แต่ภาพรวมมองเห็นว่าไม่เก็บค่าแผง	 ก็อยู่กันมาได้	 มองเห็นหัวใจที่	 

มาร่วมกันจริงๆ	 ว่าเขา	 พยายามทำาให้มันอยู่ได้	 มันน่าจะไม่มีสิ่งนี้ 

ในตลาดอ่ืน	ทำามา	3	ปยีงัไมม่ใีครพดูถงึผลประโยชนเ์ลย	เปน็การทำางาน

ที่ดีมาก	 ไม่ขัดแย้งกันเร่ืองผลประโยชน์หรืออะไรกันเลย”	 บัญชรเล่า	

การขยายมาเปิดตลาด	 FIN	 ดีอยู่ดีอาจเป็นบทพิสูจน์ผลสำาเร็จ 

อย่างหนึ่ง	 เพราะ	 FIN	 ดีอยู่ดีไม่ใช่ตลาดอย่างเดียว	 มีมิติทางสังคม	

มิติทางจิตวิญญาณ	 ที่คาดหวังว่าสักวัน	 จะมีครอบครัวมาปูเสื่อ	 

มานอนเล่น	อ่านหนังสือกับเรา	หากิจกรรมมาร่วมกับเด็กๆ	
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	 “เราเอง	FIN	มากจากการทำาตลาด	เพราะเราได้เพื่อน	รู้จัก

คนเพิ่มขึ้นจากหลายๆ	 ที่มีประเด็นที่มาขยายความในสังคมมากขึ้น	 

ในเชิงสร้างสรรค์	 อย่างตอนนี้ที่	 FIN	 ดีอยู่ดี	 เราทำาตลาดที่ปลอด

พลาสตกิ	ล่าสดุผู้คา้ตลาด	FIN	ดอียูด่	ีไมแ่จกถงุหหูิว้	เหลือถงุพลาสตกิ

เฉพาะสินค้าบางอย่างที่	ก็ค่อยๆ	ปรับ	ไปจนถึงความคาดหวังจะเป็น

พื้นที่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ”	

	 บญัชรกล่าวว่า	เปา้หมายแทจ้ริงอยากใหต้ลาด	เปน็พืน้ทีก่ลาง

ในการสื่อสาร	สิ่งแวดล้อม	เพราะมองว่าสังคมไม่มีที่จะมาคุย	สื่อสาร	

ทำาให้ดู	 ฝึกทักษะ	 สร้างทัศนคติ	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 แบบจริงๆ	 จังๆ	 

จึงอยากให้	 FIN	 ดีอยู่ดี	 เป็นที่ๆ	 มีกิจกรรมพูดคุยในเร่ืองการดูแล	 

สิ่งแวดล้อม	 จากคนที่มีประสบการณ์จริง	 คิดความจริง	 ไม่ใช่คิดฝัน 

จะเสาะแสวงหาคนที่ทำาอย่างนี้ได้จริง	เพื่อขยายแนวคิดนี้ต่อไป	

	 “ในภาพรวมคนมาร่วมหลายกลุ่มมากขึ้นมาจากการสร้างภาคี	

อย่างวันนี้	 เราชวนคนมาจากชุมชนโรงเรียนบ้านกระอาน	 เทพามา 

เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน	 ให้เด็กเรียนรู้การทำานา	 เด็กปลูก

ข้าวช่อขิงด้วยตัวเอง	 วันนี้เขามาจัดบุฟเฟต์	 ได้ฝึกทักษะชีวิตในการ

ทำางานร่วมกัน”	บัญชรเล่า	 และว่านอกจากที่เป็นอยู่	 ยังมีความตั้งใจ

วา่จะขยายตลาด	FIN	ออกไปพืน้ทีอ่ื่น	อยา่งนอ้ยในลุ่มทะเลสาบสงขลา	

นอกจากตลาด	 อยากทำาเป็นมหกรรม	 เชิญชุมชนทั้งหมดมารวมกัน 

จดังานใหญ	่เพือ่ใหม้องเหน็วา่	แต่ละคนไมไ่ดท้ำาอยูค่นเดยีว	ยงัมเีพือ่น

คนอื่นๆ	ที่ทำาแบบเดียวกันอีกมากมาย	

 เทพรัตน์	 จันทพันธ์	 คณะทำางานตลาด	 FIN	 เล่าว่า	 

ฐานของตลาดสว่นหนึ่งเปน็ของชมุชน	เริม่มาจากอยากสื่อสารระหวา่ง

ชุมชนกับเมือง	 อยากเห็นความเช่ือมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต	 

ในลักษณะของการแบ่งปัน	
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	 “อันนี้ตลาด	FIN	ชัด	เพราะมันเป็นลักษณะผู้บริโภคแสวงหา

สิง่ทีด่	ีกลุ่มผลิตก็สร้างสิง่ทีด่	ีพืน้ทีต่รงนีเ้ปน็พืน้ทีต่รงกลาง	แต่ละชุมชน

ในพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลสาบ	 เอาของมาแบ่งปัน	 เราอยากเห็นมิติการ 

เช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับเมือง	 ไม่ใช่บอกว่าอยากได้อะไร	 แล้วคุณ 

ไปทำามาให้	แต่คุณมีอะไรมาแบ่งปันกัน”	

	 เทพรัตน์มองว่า	แต่ละชุมชนที่มาตลาด	FIN	ไม่ได้ไปซื้อของ

เพื่อมาขาย	 แต่ต้องผ่านกระบวนการทำาบางอย่างจากชุมชน	 ใช้ที่นี่ 

เป็นพื้นที่กลางในการสื่อสารร่วมกัน	 ทางตลาดอยากเห็นการสื่อสาร	

มากกว่าไปที่ร้านเพื่อซื้อของ
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	 “เวลาที่เราเช่ือมโยงเร่ืองแบบนี้	 มิติมันจะลึกกว่าที่เราเห็น 

อย่างเช่นเราอยากได้ข้าวที่บริโภค	 ถ้าเราคุยกันว่าอยากได้ข้าวอินทรีย์	

แต่มองลึกไปมิติของข้าว	 กลุ่มชาวนา	 มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ	 

พันธ์ุข้าวพื้นเมืองหมายถึง

ฤดูกาลเดียวในรอบปี	 ทำาไม

ไม่ปลูกพันธ์อ่ืน	 มันลึกซ้ึง	

ผ่านสัญลักษณ์บางอย่าง 

มองว่ามากกว่าแค่เอาของ 

มาขาย”

	 สำาหรับคนขายใน

ตลาด	 เทพรัตน์มองว่าได้ 

เห็นคนรุ่นใหม่ที่ทำาเกษตร

แล้วใช้พื้นที่ตรงนี้มาพบปะ 

ผู้ ซ้ือสำาหรับกลุ่มผู้บริโภค	

จากที่เคยเก็บข้อมูลอายุอยู่ 

ที่	 45-50	 ปี	 ตอนหลังพบ

กลุ่มใหม่มากขึ้น	 เป็นกลุ่ม 

คนที่มั่นใจสินค้าทุกอย่าง 

จากตลาดนี้ 	 ขณะที่ก ลุ่ม 

ผู้ ป ร ะ กอบก า ร ใ น เ มื อ ง	 

บางรายต้ังใจมาซ้ือเพื่อไป

แปรรูปต่อ	

	 “ ผู้ ซ้ื อ เ จ้ าป ระจำ า

ทำาให้ผู้ผลิตอยู่ได้	 ผ่านมา	 

2	 ปี	 เขามีความสุขที่ ได้
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สัมพันธ์กับผู้คน	 เพราะมันไม่ใช่ที่ขายของอย่างเดียว	 แต่มันเป็นเวที

พบปะกับกลุ่มผู้ค้า	 กลุ่มที่มาซ้ือของ	 แล้วเขาก็อาจไปทำาอะไรร่วมกัน 

ต่อกันไปได้อีก”

	 ในความเป็นจริงพบว่าผู้ค้าตลาด	 FIN	 ส่วนหนึ่ง	 ขายของได้

ตัง้แต่เขายงัมาไมถ่งึตลาดดว้ยซ้ำา	เพราะความรู้จกักัน	มัน่ใจในตัวสนิคา้	

จึงมีการสั่งจอง	สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าทางโทรศัพท์และโซเชียลเนทเวิร์ค	

เพื่อมารับของที่ตลาด	 ตรงนี้จึงเป็นสถานที่พบเจอสนทนาปราศรัย

มากกว่าขายของโดยตรง	

	 “ที่ตลาดลูกค้าต่างกลุ่มมาเจอกัน	ก็จะช่วยกันอีกด้วย	ข้ามมา 

สร้างฐานลูกคา้ตา่งกลุ่ม	ยกตัวอยา่งกลุ่มขา้วพทัลุงมาเจอผักกลุ่มรัตภมู	ิ

ทำาให้ต่อกันได้	 ผมจึงบอกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มาว่าถ้าเขาเอาไป

ประกอบการเอาไปแปรรูปต่อ	 เขาได้ครบ	 ต้ังแต่ข้าวในนา	 ปลาในเล	

หรือว่าผัก	หรือของจากภูเขา”
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	 เทพรัตน์ยังกล่าวว่า	 ความต้ังใจของคณะกรรมการตลาดมอง 
แต่ต้นแล้วว่า	ตลาดนี้ส่วนตรงกลาง	ของตลาด	จะไม่หวังโต	แต่อยาก
ให้ผู้ค้ารายย่อยมีแบรนด์	 เติบโตเป็นของตัวเอง	 ซ่ึงพบว่าหลายคน 
เร่ิมมาจากศูนย์	 แต่ก็โตไปหมดแล้ว	 ทุกวันนี้จึงมาร่วมในนามแบรนด์
ของเขา	พื้นที่ตลาดเป็นส่วนหนึ่ง	แต่จะเน้นการมีตัวเชื่อมมากขึ้น	
 ประยูร	ส่งแสงอ่อน	สมาชิกตลาด	FIN	เล่าว่า	เข้ามาร่วม
ในตลาด	 เพราะเป็นสมาชิกกลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่	 การเข้ามา
ตลาดไม่ได้มาขายสินค้าอย่างเดียว	 แต่การมาขายความรู้ไปด้วย	 
โดยสวนของเขาจะเป็นศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองหาดใหญ่	 เรียกว่า 
สวนเบญจพฤกษ์	1	ใน	5	ของศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมืองของหาดใหญ่	
เน้นการทำาปุ๋ยทุกชนิด	ทุกประเภท	การปรุงดินพร้อมปลูก	และรูปแบบ
การปลูกผัก	 เน้นการปลูกในเศษวัสดุเหลือใช้	 ให้สอดคล้องกับวิถี 
คนเมือง
	 “เราพยายามชวนคนเมืองมาปลูกผัก	 เพื่อให้มีผักบริโภค 
ที่ปลอดภัย	ที่ตลาด	FIN	นอกจากเอาผัก	ผลผลิตจากสวนมาขายแล้ว	
ก็เปน็การขายความคดิ	ลูกคา้ทีม่าซ้ือมคีวามสนใจจริง	สามารถตามกลับ
ไปดกูารปลูกทีส่วน”	เขาเล่าวา่	ตอนแรกเอาผักทีป่ลูกมาขาย	ตอนหลัง
ยังสาธิตการเล้ียงไส้เดือน	 และเอามูลไส้เดือนมาขายเพื่อเอาไปทำาปุ๋ย	
ยังมีกล้าไม้	ตามคำาสั่งลูกค้าและจำาหน่ายกับลูกค้าขาจรด้วยส่วนหนึ่ง	

85ฉบับ Songkhla Vision 2027



	 สำาหรับตลาด	FIN	ทั้งสองแห่ง	เขาบอกว่าเป็นตลาดปลอดภัย	
มั่นใจ	 สินค้าจึงเป็นที่ต้องการสูง	 บางคร้ังแทบไม่ได้วางขาย	 ลูกค้า 
มาซ้ือของต้ังแต่อยู่ในรถ	 ปากต่อปากบอกกัน	 หลายคนตามไปเที่ยว 
ที่สวน	จึงมีลูกค้าประจำาที่มาซื้อ	
	 คนมาเดินตลาด	FIN	ประยูรเล่าว่า	พวกเขาสนใจถามทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผัก	ก็แนะนำาไป	อธิบายในเรื่องที่เขาอยากรู้	
ใครอยากรู้มากกว่านั้นก็ตามไปดู	ที่สวน	
	 “คนที่มาตลาด	 เท่าที่สังเกตเขาไม่ได้มาซ้ืออย่างเดียวนะ	 
เขาจะคอยถามความเป็นมา	 ประโยชน์	 อันไหนที่ไม่รู้จัก	 เขาก็ถาม	 
เป็นตลาดของการค้นหาความรู้	 และแลกเปล่ียนความรู้กันไปในตัว	
อย่างลูกค้าคนหนึ่งสนใจเร่ืองไส้เดือน	 คุยที่ตลาด	 แล้วเขาก็ชวนทั้ง
ครอบครัวไปดูของจริงกันที่สวนผม	ตอนนี้เขาก็เลี้ยงไส้เดือนเองได้”
 ประทุมทิพย์	 ส่งแสงอ่อน	 เล่าว่า	 เป็นส่วนหนึ่งของ 
เครือข่ายสวนผักคนเมือง	 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา	 สินค้าที่นำามาขาย
เป็นผักอินทรีย์ล้วนๆ	จะไม่ปนเปื้อนสารเคมี	ตลาดที่นี่	จะไม่นำาเอาถุง
พลาสติกมาใช้	 เน้นใช้ถุงผ้า	หรือถ้าจำาเป็นต้องใช้ถุงพลาสติก	ก็มีการ
ใช้ซ้ำา	นำามาใช้ใหม่
	 ประทมุทพิยเ์ล่าวา่	ตลาดนีร่้มร่ืน	สบายๆ	มเีพลงใหฟ้งั	เปน็การ
ได้พักผ่อนในวันอาทิตย์	อย่างแท้จริง	กลุ่มเป้าหมาย	ที่มาเป็นกลุ่มคน
ที่รักสุขภาพ	 สินค้าก็เป็นสินค้าสุขภาพทั้งนั้น	 บางท่านชวนมาทั้ง
ครอบครัว	 จะได้ทั้งการพักผ่อน	 ได้ความรู้	 กิจกรรมแต่ละเดือน	 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนไป	
	 “อย่างวันนี้	 ได้คณะการแพทย์แผนไทย	 ม.อ.	 มีทั้งการ 
ทำาสเปรย์ไล่ยุง	 ยาดม	 ยาหม่อง	 แผนไทย	 และตรวจมะเร็งเต้านม 
ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรม	แวะเวียนทั้งบันเทิง	ความรู้	ใครไม่เคยมาก็อยาก
ให้มาสัมผัส	เพราะตลาดแบบนี้จะเปิดได้มันไม่ง่าย”	
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	 เธอกลา่วและมองวา่	ใครมาตลาดนี้นอกจากได้ความสขุ	ไม่รีบ	
ไม่เร่ง	ไม่ร้อน	คนที่เอาของมาขาย	จะให้ความรู้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าทุก
กลุ่มจะใหค้วามรู้ไมไ่ดข้ายของอยา่งเดยีว	เปน็การแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน	
	 สำาหรับตลาดแบบนี้	 ประทุมทิพย์มองว่าชุมชนก็ทำาเองได้	 
เพียงแต่นำาผักที่ปลูก	 แล้วเหลือจากกินในครัวเรือนเอามาขายถูกๆ	 
แลกเปล่ียนกัน	 เป็นกลุ่มเล็กๆ	 อาจมีกิจกรรมเสริมอย่างเช่น	 
การถ่ายทอดความรู้แต่ละคน	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำาให้สังคมเรา
น่าอยู่	 ในคนเมืองแทนที่จะต่างคนต่างอยู่บ้านใกล้กันไม่รู้จักกัน	 ถ้ามี
กิจกรรมมารวมกันได้	จะมีความสุข
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ตลาดกรีนปั้นสุขโรงพยาบาลรัตภูมิ
อาหารปลอดภัย-เครือข่ายเข้มแข็ง

	 โรงพยาบาลรัตภูมิได้มีการจัดทำา	MOU	ระหว่างโรงพยาบาล

และบุคคล	องค์กร	สมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง	อำาเภอ

รัตภูมิ	21	กลุ่ม	จัดตั้งตลาดกรีนปั้นสุข	ครั้งแรกเมื่อ	1	ตุลาคม	2561	

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่	ได้บริโภคอาหารปลอดภัย	รักความเป็นไทย	

และสิ่งแวดล้อม	

	 เมื่อ	 4	 กันยายน	 2562	 โรงพยาบาลรัตภูมิ	 และกองเลขา 

ตลาดปั้นสุข	 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง	 จัดงาน	 กรีนปั้น 

ปันสุข	 เปิดตัวตลาดกรีนปั้นสุขอย่างเป็นทางการ	 โดยมีกิจกรรม 

หลากหลาย	เช่น	อาหารปลอดภยัใสใ่จสิง่แวดล้อม	โนโฟม	โนพลาสติก	

รณรงค์ให้ผู้ซื้อเอาถุงผ้า	ตะกร้า	การแสดงพันธุ์ไม้เกษตร	น้ำาส้มควันไม้	

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	แบบมีส่วนร่วม	หัตถกรรมจักสาน	

จากเชือกกล้วย	ตอกหมาก	การเรียนรู้เรื่องดินเพื่อปลูกต้นไม้	การปลูก

ผักในกระถาง	การตรวจหาสารเคมใีนเลือดการตรวจหาสารเคมปีนเปือ้น

ในอาหารและ	 ประชาสัมพันธ์ความรู้เร่ืองอาหารปลอดภัย	 และการ

แสดงดนตรี	 กิจกรรม	 ดังกล่าวมองถึงประโยชน์แก่ผู้ป่วย	 ผู้รับบริการ 

โรงพยาบาล	 เจ้าหน้าที่	 และประชาชนในพื้นที่	 ในการเลือกบริโภค

อาหารปลอดภัย	 ลดใช้โฟม	 และพลาสติก	 รวมถึงการรับความรู้	 
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เร่ืองการปลูกพืชแนวเกษตรอินทรีย์	 ซ่ึงถ้านำาไปปฏิบัติจะเป็นการ 

ขยายผล	 ในอำาเภอรัตภูมิ	 และมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 

เพิ่มขึ้น	นำาไปสู่ประชาชนสู่ภาพดี	

 นพ.สุวิทย์	คงชูช่วย	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ	เล่าว่า
ตอนแรกโรงพยาบาลรัตภูมิโดยฝ่ายที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค	 

ทำางานลงตรวจเก็บพชืผักในตลาดขา้งโรงพยาบาลพบสารตกคา้งอยูเ่ยอะ	

ตรวจก่ีคร้ังก็ยงัเจอเหมอืนเดมิ	เลยมแีนวคดิใหม	่หนัมาสง่เสริมเกษตรกร

ในพื้นที่มาทำาเรื่องปลอดสารพิษ	

	 “เราก็ไปตรวจกลุ่มปลอดสารพิษเพื่อสนับสนุนเขา	 ประกันให้

กลุ่มเหล่านี้	 และทำาโครงการให้กลุ่มเหล่านี้	 พบปะ	 แลกเปล่ียนกัน	 

ทำาให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้นมาตามลำาดับ”

	 คำาว่าปลอดสารพิษแม้มี เป้าหมายไปถึงเกษตรอินทรีย์	 

ซ่ึงไม่ใช้สารเคมีเลยแต่ตรงนั้นจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง	 มาตรฐาน 

ขณะนี้	ใช้ในระดับที่ทำาได้จริง	ผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยมกลุ่ม	
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	 ทำามานานจนกระทั่ งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย	 

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	 ก็มาคิดว่ากลุ่มต่างๆ	 ที่มีอยู่แล้ว	 

ชวนมาลงนาม	MOU	เพื่อเป้าหมายเอาอาหาร	พืชผักของเกษตรกร 

สู่โรงครัวของโรงพยาบาล	 เมื่อคุยกันหลายรอบ	 ทางกลุ่มเสนอว่า 

นอกจากสง่ผักเขา้ครัวโรงพยาบาล	นา่จะมจีดุขายพชืผักในโรงพยาบาล

ด้วย	คนที่มาขายได้ต้องผ่านการการันตีแล้วว่า	เป็นอาหารปลอดภัย

	 นพ.สุวิทย์	 เล่าว่า	 ตลาดกรีนปั้นสุข	 เร่ิมต้นจากจุดเล็กๆ	 

เมื่อตุลาคม	2561	ซึ่งมีปัญหาเรื่องสถานที่	เพราะเมื่อฝนตก	ไม่สะดวก	

เลยวางแผนมาทำาตลาดอย่างที่เป็นอยู่ในที่ปัจจุบัน	 ปัญหาทางด้าน 

งบประมาณการทำาตลาด	ใช้หลักของการร่วมแรงร่วมใจ	ให้ผู้จำาหน่าย

มารวมหุน้พร้อมกับบคุลากรในโรงพยาบาล	จดัทำาตลาดขึน้มา	กลุ่มคน

ขายคือคนที่เซ็น	 MOU	 กับโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบทำาแผง	 และ 

จ่ายค่าแผงต่อเดือนสู่กองกลาง	 สำาหรับคนที่มาฝากจำาหน่ายต้องมี 

ส่วนหนึ่งหักเข้าค่าการจัดการ
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	 ตลาดเปิดจันทร์	 พุธ	 ศุกร์	 ในช่วงเช้าถึงเที่ยง	 การบริหาร 

โรงพยาบาลได้ต้ังกองเลขาของตลาดขึ้นมา	 โดยมีคนที่เป็นตัวแทน	

MOU	เข้ามาร่วมดูแล	โรงพยาบาลทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

	 “ต้องยอมรับว่า	 ในรัตภูมิ	 มีความต่ืนตัวเร่ืองนี้สูง	 มีความ

กระตือรือร้น	มีการไปออกงานในที่ต่างๆ	 เครือข่ายเป็นเหมือนบุคคล

สาธารณะไปแล้ว	เขาก็พูดต่อ	ขยายต่อแนวคิดได้ง่าย”

	 เขากล่าวว่าแต่ละกลุ่มต้องดูแลกลุ่มให้ยืนหลักการเกษตร

ปลอดภยัให้ได	้โรงพยาบาลเก็บตัวอยา่งมาตรวจเฉพาะทีต่ลาด	ทีเ่หลือ 

กลุ่มก็ดูแลกันเอง	 ลดการใช้สารเคมี	 การลดการใช้สารพิษ	 ยาปราบ

วัชพืชอะไรต่างๆ	เพื่อกลับมาสู่ธรรมชาติ	จะเข้ามาตรฐานไหน	แล้วแต่

กลุ่มจดัการ	ในงานสาธารณสขุการตรวจเลือด	สารตกคา้ง	ในประชาชน

ทั่วไปยังพบอยู่มาก	 ยอมรับว่าการรับประทานอาหารทั่วไปต้องมี 

อยูแ่ล้ว	เพยีงแต่ว่าจะมรีะดบัเทา่ไร	ก็อยากใหป้ระชาชนหนัมาตระหนกั 

เรื่องนี้มากขึ้น

	 นอกจากอาหารทีม่องผ่านตลาดกรีนปัน้สขุ	โรงพยาบาลรัตภมูิ

ยังเน้น	 3	 อ.2ส.	 อาหาร	 ออกกำาลังกาย	 อารมณ์	 สุรา	 สารเสพติด	

“อาหารถือว่าไปได้เยอะ	 ออกกำาลังกายกระแสก็มีมาก	 เราสนับสนุน 

ในเรื่องนี้อยู่	ยังมีการร่วมกับเทศบาลประเมิน	3	อ.	2	ส.	พร้อมกับ

โครงการตรวจสุขภาพ	 ยังพบคนเป็นโรคเบาหวาน	 ความดัน	 กันมาก	

ถ้ามีผลการตรวจแสดงให้เขาข้อมูลเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้”

	 นพ.สุวิทย์	 กล่าวว่า	 การทำาตลาดกรีนปั้นสุข	 จะช้ีให้เห็นว่า 

คนมีความเสี่ยงน้อยลง	 คนที่เสี่ยงแล้วไม่ป่วย	 ซ่ึงตอนนี้ต้องบอกว่า 

อยู่ที่พฤติกรรมบุคคล	 ที่ต้องมาสร้างกระแสให้เกิด	 ผลจากการออก 

กำาลังกาย	 กินอาหารที่มีประโยชน์	 ลดสารเสพติด	 มองระยะยาว 
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เขายอมรับว่าคนเป็นโรคเรื้อรัง	 เบาหวาน	 ความดัน	 ทั้งอำาเภอรัตภูมิ

รวม	2	โรค	5,000-6,000	คน	ค่าใช้จ่ายในการรักษา	ดูแลเยอะมาก	

กลุ่มป่วยมาเสี่ยงเยอะขึ้น	 ซ่ึงคนก็รู้	 แต่จะเปล่ียนพฤติกรรมตัวเอง 

ได้อย่างไร	เป็นโจทย์ที่ท้าทาย	

	 สำาหรับตลาดนี้ยังเช่ือมโยงกับกรีน	 ซ่ึงหมายถึงการปลอดโฟม	

ลดการใช้พลาสติก	การแยกขยะ	ทำาเรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

	 “หลังเราทำาเฮลต้ีมาร์เกต	หรือกรีนมาเกต	ก็แชร์ไอเดยีไปเยอะ	

เชิญชวนว่าหลายที่	 แม้แต่ตลาดท้องถิ่น	 มองว่าถ้าเปิดนโยบายให้เขา

มาขายฟรี	 หรือค่าแผงถูกลง	 กระแสก็เกิด	 เป็นการสร้างแรงกระตุ้น	

เพราะเท่าที่เราคุย	กับกลุ่มผู้ผลิตแนวนี้	ผลผลิตไม่ได้ดีมาก	เพราะเขา

ไม่ได้ใช้สารเร่ง	ผลอาจไม่สวยมาก	แต่ปลอดภัยกว่า”	เขากล่าวและว่า	

ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาล	 ทำาหน้าที่เป็นผู้เอ้ือ	 เอ้ือสถานที่	 น้ำา	 ไฟ	 

เวทีสาธารณะ	 ห้องประชุม	 เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความเข้มแข็ง	 เพราะ	

โรงพยาบาล	 เป็นที่สาธารณะ	 สำาหรับคนทั้งหมดได้มาใช้	 ก็เปิดกว้าง

สำาหรับทุกกลุ่ม	ทุกคน	
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 พิมพ์ธาดา	 จันทร์สุริยา	 นายอำาเภอรัตภูมิ	 มองว่าตลาด 
กรีนปั้นสุข	 ได้ดำาเนินการในรูปแบบประชารัฐ	 เพราะว่ามีส่วนราชการ

เข้ามาร่วมกับประชาชนในพื้นที่	 ยังตรงกับนโยบายของรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย	 ก็ให้นโยบายเก่ียวกับการกำาจัดขยะ	 พลาสติก 

โฟม	กระทั่งหลัก	3	ช.	ใช้น้อย	ใช้ซ้ำา	ใช้ใหม่	

	 “ถือว่าเป็นความโชคดีของ	 พี่น้องอำาเภอรัตภูมิที่มีผู้บริหาร 

ที่ให้การสนับสนุน	 อย่างผู้อำานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ	 และทุกส่วน 

ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องชาวรัตภูมิ”

	 พิมพ์ธาดากล่าวว่า	 ทางอำาเภอรัตภูมิ	 มีส่วนช่วยกิจกรรมนี้	 

ในการประชาสัมพันธ์	บุคลากรในส่วนของอำาเภอ	ไม่ว่ากำานัน	ผู้ใหญ่

บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	หลายส่วนก็มาเป็น	กองเลขาของตลาดปั้นสุข	

อยู่แล้ว	 ขณะที่กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หลายคนก็สวมหมวก	 อสม.ด้วย	

ทำางานให้กับกระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงตรงนี้	 ทุกอย่างจะขับเคล่ือนไป

พร้อมกัน	เพราะต้องการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วย	
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	 “คนเราทุกคนถ้าสุขภาพไม่ดี	 มีผลกระทบหลายเร่ือง	 ไม่ว่า 

ความเปน็อยู	่ชีวติประจำาวัน	การทำางาน	การดแูล	ครอบครัว	ซ่ึงสขุภาพ	

ต้องมาก่อน	 การลดใช้สารเคมีจึงสำาคัญ	 เพราะเป็นเร่ืองที่กระทบ 

ต่อสุขภาพโดยตรง”	 นายอำาเภอรัตภูมิกล่าวและว่าแนวคิดนี้จะขยาย 

ไปยังกลุ่มอ่ืนด้วย	 เพราะว่าสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	 9	 ซ่ึงทางอำาเภอ	 ก็ทำาโครงการ	 อส. 

รอรัก	 ปลูกผักกินเอง	 อยู่บริเวณด้านหลังบ้านพักนายอำาเภอ	 

เพื่อเป็นต้นแบบ	ให้มีการนำารูปแบบนี้ไปใช้	ในหมู่บ้าน	

	 “เนื่องจากรัตภูมิเป็นพื้นที่เกษตร	 ก็สามารถรณรงค์	 ขยาย 

เครือข่ายได้ง่าย	ตอนนี้	ข้าวเกษตรอินทรีย์	ของอำาเภอรัตภูมิ	เป็นข้าว

ที่มีคุณภาพ	 และเป็นที่รู้จัก	 มองว่าประชาชนในพื้นที่เขามีจิตสำานึก 

ในเรื่องนี้อยู่แล้ว	และดูแลสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศน์ของอำาเภอด้วยคือ	

อย่างเราไม่ใช่พลาสติก	กล่องโฟม	ก็สอดคล้องกันไปได้หมด”	

	 พิมพ์ธาดา	 กล่าวว่าในระดับพื้นที่ชุมชนต่างๆ	 เราก็พบการ 

จัดกิจกรรมในลักษณะนี้แล้ว	 ทางกระทรวงเกษตรฯ	 เองก็ขอความ 

ร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการประชาสัมพันธ์	 เร่ืองการลดการใช้ 

สารเคมี	ดูว่านโยบายรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่เริ่มจะ	สอดคล้องกัน	 

โดยเฉพาะที่อำาเภอรัตภูมิ	 มีความชัดเจน	 คุยกันบ่อย	 และเดินไป 

ด้วยกันที่สำาคัญคือการทำางานในลักษณะการมีส่วนร่วม	

	 “ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำา	ลำาพังมองว่าสำาเร็จยาก	แต่เมื่อทำางาน

ลักษณะประชารัฐ	ระหว่างราชการ	ประชาชนในพื้นที่	มันจะไปด้วยกัน

ได้อย่างดี	 แต่จะให้ยั่งยืนต้องทำาต่อเนื่อง	 ผู้บริหารทุกองค์กรต้อง 

ออกมาเป็นต้นแบบด้วย”	
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	 นายอำาเภอรัตภูมิกล่าวต่อว่า	 ถ้าผู้บริหารเอาด้วยความยั่งยืน

จะเกิด	 ถ้าปล่อยประชาชนทำาอยู่ลำาพังจะเป็นภาระแก่เขามาก	 

ซ่ึงการเกษตรแบบนี้ไม่เป็นอาชีพหลัก	 แต่เป็นอาชีพเสริม	 ที่พัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากได้เป็นอย่างดี	 ตรงนี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป็นการ	 ดูแลซ่ึงกันและกันในเร่ืองความเป็นอยู	่ อาหารการกิน	 และ

สุขภาพ

	 “ตอนนี	้นายอำาเภอยนืยนัว่าทกุภาคสว่นขานรับ	ไมว่า่ผู้สงูอาย	ุ

กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	หลายๆ	กลุ่มที่มา	ภาครัฐ	ไม่ว่า	โรงพยาบาล

รัตภูมิ	 วิทยาลัยรัตภูมิ	 มทร.ศรีวิชัย	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 

ซ่ึงวันนี้มาเข้าสังเกตการณ์	 มองว่าการทำาเร่ืองนี้ก็จะตอบสนองหลาย

เรื่องในสังคม”	
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 ธนัยพร	เคีย่มการ	คณะทำางานกองเลขาตลาดปัน้สขุ	เล่าวา่	

การทำางานของตลาดกรีนปั้นสุข	 มีคณะทำางานกองกลาง	 เรียกว่า 

กองเลขาคณะทำางานตลาดกรีนปั้นสุข	 ซ่ึงก็ช่วยการทำางานได้มาก	 

ทำาให้เกิดพัฒนาการการทำางานขึ้นมาเรื่อยๆ	

	 การเกิดตลาดปั้นสุขเร่ิมมาจากการผลิตผักปลอดภัยส่งเข้าครัว

โรงพยาบาล	 พอชวนคนมาทำากิจกรรมร่วมกัน	 ก็มาคิดถึงการบริหาร

จัดการ

	 “มีการลงไปดู	 สมาชิกที่ทำาเกษตรอินทรีย์	 ที่มาทำา	 MOU	 

มีความตั้งใจ	ที่จะส่งเข้าตลาดกรีนจริงไหม	 เพราะเราต้องการทำาตรงนี้

ให้เป็นอาหารปลอดภัย”	 เธอเล่า	 การสร้างมาตรฐานเร่ิมจากการ 

เอาคนที่มีมาตรฐานแล้วมานำาร่องเป็นโมเดลว่าจะทำาแบบนี้	 จึงจะ 

คุณค่าผลผลิต	ผลิตภัณฑ์	สามารถการันตีได้	เอาเข้าตลาดกรีนได้

	 เมื่อลงไปส่งเสริมให้คนพยายามปรับเปล่ียน	 ยังพบเกษตร

ปลอดภัยว่ามีเยอะ	
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	 “คำาว่าเกษตรอินทรีย์ยังคนไม่เข้าใจก็มี	 จากการที่เราลงไป 

สุม่คนขายผักในตลาด	ชวนคยุ	ถงึวธีิการทำา	มนัจะออกมาวา่	อาจเขา้ใจ

ผิด	เช่น	เขาใส่สารพูราดานในดิน	แต่เข้าใจว่าทำาได้	เพราะไม่ได้ฉีดยา	

พ่นยา”	 ธันยพรเล่า	 เป็นเหตุผลให้ต้องสแกนออกมาว่าที่เข้าใจจริงๆ	

เป็นเพียงตามกระแส	ที่ทำาๆ	ไปว่านี่คือเกษตรอินทรีย์	หรือเปล่า

	 “เนือ้งานเพิม่ขึน้เยอะ	แต่เปน็สิง่ทีด่เีพราะทำาให	้ไดด้แูลชุมชน

ไปในตัว	ตรงนีท้ำาใหเ้ขาเขา้ใจ	ในเร่ืองความปลอดภยัของผู้ผลิต	ผู้บริโภค	

สิ่งแวดล้อมเราก็ทำางานเพื่อชุมชน	ส่วนรวม	อยู่แล้ว”

	 รูปแบบการมาเข้าตลาดกรีนป้ันสุข	 ธันยพร	 เล่าว่าสมาชิก 

ที่ไม่พร้อมจะมีแผงเอง	 สามารถเอา	 MOU	 หลายคนมารวมกัน	 

เพื่อร่วมกันทำาหนึ่งแผง	 ก็ได้	 ส่วนหนึ่งจะช่วยให้ได้มีสินค้าขาย	 และ 

ผลัดเปลี่ยนกันมาขาย	 เพราะบางที	 เกษตรกรอาจไม่มีสินค้าเพียงพอ

มาขายอยู่ได้ตลอดเวลา	 สามารถใช้แผงขายผลผลิตแบบหมุนเวียน 

หลายเจ้า

	 ก่อนจะมตีลาดเปน็รูปเปน็ร่างขณะนี	้ผ่านการประชุมมาเร่ือยๆ	

จนมีการตัดสินใจ	 ระดมหุ้น	 ได้เงินมาเกือบแสนบาทก็ได้ติดต่อรับ 

บริจาคไม้	 หาช่างที่สามารถพูดคุยต่อรองกันได้มาช่วยงานก่อสร้าง 

เก็บเงินค่าหัวหลาดมาลงร่วมกองกลาง	 ได้ใช้เงินตรงนี้มาช่วยในการ

บริหารจดัการ	จนไดรู้ปแบบตลาดกรีนปัน้สขุของเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์

รัตภูมิ	

	 ผู้ค้ามาจากการเปิดผู้สนใจให้มาลงทะเบียน	 มีการประชุม	 

อบรม	สร้างเข้าใจ	ก่อนจะลง	MOU	เพราะว่า	เมื่อทำา	MOU	ไปแล้ว

ก็ต้องทำาตามระเบยีบเงือ่นไขต่างๆ	ของตลาดกรีนปัน้สขุ	ทีท่กุคนก็ตอ้ง

พยายามปรับทำาให้ได้	
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	 “เราเน้น	 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้ทุกคนดูแล 

กันได้	ตั้งแต่การผลิต	การบริหารจัดการ”	เธอเล่า	ปีที่แล้วเจอปัญหา

การผลิตจากภาวะภัยแล้ง	ผักส่งโรงพยาบาลไม่ได้ตามแผน	ก็มาคุยกัน

ว่า	ที่ผักไม่พอ	เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง	กรณีภัยแล้งนำาไปสู่การบริหาร

จัดการน้ำา	

	 “ทาง	คุณชาคริต	โภชะเรือง	จากมูลนิธิชุมชนสงขลา	เข้ามา

ช่วยประสานกับศนูยอุ์ตุนยิมวทิยาฯ	มาร่วมในเร่ืองการพยากรณ์อากาศ	

ก็ช่วยวางแผนทางการเกษตรได้	 โดยเฉพาะกลุ่มทำานาข้าวนำาข้อมูล 

ส่วนนี้	ไปใช้ได้ผลดี”

	 ตอนนี้สมาชิกที่ทำา	MOU	ไปแล้วมี	21	กลุ่ม	ธันยพรเล่าว่า

ในแต่ละกลุ่มก็จะมีเครือข่ายของตนเอง	 มีมาตรฐาน	 ความซ่ือสัตย์	 

รักษาคุณภาพ	ของตนเอง	ไม่เช่นนั้นภาพลักษณ์ภาพรวมจะเสียหาย
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	 จากวันแรกที่ทำาตลาดกรีนปั้นสุข	มาจนถึงวันนี้	เธอรู้สึกภูมิใจ	

มีคนหมุนเวียนกันเข้ามาในตลาดราว	 100	 คนต่อวัน	 ลูกค้าที่ตรงมา 

โรงพยาบาลเพื่อซ้ือสินค้าตลาดกรีนปั้นสุขโดยเฉพาะเพราะมั่นใจ 

ในคุณภาพก็มีจำานวนหนึ่ง

	 “ตลาดเปิดเป็นทางการจริงคือ	 4	 กันยายน	 2562	 แต่เราก็

ทดลองมาแล้ว	1	ปี	ตอนแรกภาคีเครือข่ายก็ยังไม่มากเท่านี้	ตอนนี้ได้

รับความสนใจมากจากทุกภาคส่วน	เราเองเข้าหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลายส่วน	เช่น	พัฒนาชุมชน	เกษตร	มทร.	หรือหน่วยงานอื่นให้เขา

รับรู้	เพื่อเชื่อมต่อ	เชื่อมโยง	สามารถร่วมทำากันได้	ทุกหน่วยงานเต็มที่

มากขึ้น	 และรู้สึกอยากมาช่วย	 ในการส่งเสริม	 เราก็พยายาม

ประชาสมัพนัธ์	ถอืวา่ดมีากๆ	เหน็ความเปล่ียนแปลงชัดเจน	เมือ่เทยีบ

กับจุดเริ่มต้น”

	 ตอนแรกเราทำาเรื่องผักปลอดภัย	 อย่างเดียว	 ไม่ได้พูดถึงขยะ	

หรือสิ่งแวดล้อม	ตอนหลังก็มาคิดจากการไปดูตลาดอื่นที่ทำาสำาเร็จแล้ว	

เห็นว่าตลาดกับสิ่งแวดล้อม	 ต้องทำาควบคู่กันไป	 จำาเป็นต้องทำา	 

แม้ว่ายาก	

	 “การลดใช้ถุงพลาสติก	เราก็ไปหาวัสดุอื่นในท้องถิ่นมาใช้แทน

ในการบรรจุหรือห่อให้ลูกค้า	 สมาชิกก็จะให้ข้อมูล	 จนเกิดความคิด	

การนำาเสนอใหม่ๆ	 ให้นำามาใช้	 บางทีก็ดูตามคลิปในอินเตอร์เนท	 

ก็เกิดการเรียนรู้	ทีจ่ะนำามาปรับ	มาทำากันได”้	ธันยพรเล่า	การแก้ปญัหา

ขยะเป็นนโยบายของผู้อำานวยการโรงพยาบาลที่ให้ช่วยดูแลเรื่องนี้

	 เธอยงักล่าวต่อไปวา่	เมือ่หลายกลุ่มมาร่วมทำาตลาดกรีนปัน้สขุ	

มอ.	ทำาให้กลุ่มที่มาร่วมมีพลัง	มีความเข้มแข็ง	เพราะได้ต่อสู้แก้ปัญหา

หลายๆ	 อย่างมาด้วยกัน	 ทำาให้ผู้อำานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิเอง	 
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ก็เห็นความตั้งใจ	ความเข้มแข็งของกลุ่ม	จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่	

จนมีแนวคิดจะจัดงานอีเว้นท์	 ทุก	 3-4	 เดือนเพื่อกระตุ้นให้มีสีสัน	 

ให้ทุกคนมีกำาลังใจในการทำาเกษตรอินทรีย์	ประชาสัมพันธ์ขยับให้พื้นที่

ได้รู้จักตลาดกรีนปั้นสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	

	 การหาผักเข้าครัวโรงพยาบาล	 จึงกลายเป็นว่าได้หลายเร่ือง 

ไม่ว่าการ	 พัฒนาคน	 อนุรักษ์วัฒนธรรม	 ชีวิตความเป็นอยู่	 ที่รื้อฟื้น

กลับมา	 เพราะเมื่อทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำา	 จะเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้ทุกคนสานต่อกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆ	

	 “ตอนนีท้างเทศบาลเมอืงกำาแพงเพชร	รับนโยบายนีไ้ปเปน็แผน

ของเทศบาล	 และไปทำาต่อ	 โดยจะขอมาศึกษากิจกรรมที่ว่า	 ทางกลุ่ม

เอาไวแ้ล้วว่าประมาณไหน	และจะขยบัขยายผลไปยงัประชาชนในพืน้ที่

ไดอ้ยา่งไร	เทศบาลมสีถานที	่และงบประมาณ	เราก็คยุกันวา่	ถา้เทศบาล	

สนับสนุน	 หรือสานต่อตรงนี้ก็จะดี	 เพราะชาวบ้านเร่ิมต้นจากไม่มี 

งบอะไร”	

	 สำาหรับเป้าหมายตลาดกรีนปั้นสุข	ธันยพรมองว่า	อยากให้อยู่

ได้ถาวร	 และเห็นผลไปถึงชุมชนที่ปรับเปล่ียนการผลิตของเกษตรกร	 

โดยการรับรู้จากตรงนี้ได้เห็นความสำาคัญว่าถ้าปรับเปล่ียนได้	 สามารถ

เชื่อมโยงกับตลาดกรีน	ได้หลายตลาด	ต่อให้ผลิตได้มากขึ้น	ก็สามารถ

ส่งต่อสินค้าไปขายได้	 โดยในโรงพยาบาลต่างๆ	 เราก็ชักชวนกันทำา 

ในรูปแบบเครือข่ายให้ได้รับรู้ว่า	 เมื่อเกษตรกรผลิตได้มาก	 จะส่งต่อไป

ที่ไหน	 ประสานกับสหกรณ์	 ธกส.	 และหน่วยงานที่ทำาในเร่ืองนี้ 

เก่ียวกับผลผลิต	 การเกษตร	 เพื่อเดินต่อกันไปแบบมีตลาด	 อีกทั้ง 

เช่ือมโยงเครือข่าย	 ร่วมทั้งกระแสที่ให้คนหันมาบริโภคผักปลอดภัย 

มากขึ้น	ภายใต้ตลาดกรีน	
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	 “โดยเฉพาะทกุวันนีค้นก็กำาลังประสบปญัหาสขุภาพจากอาหาร

การกินมากขึ้นทุกวัน	 ความตื่นตัวของประชาชนในเร่ืองนี้มากขึ้น

เรื่อยๆ”	

	 การตอ่ยอดมองว่าตราบใดทีเ่กษตรกรหรือชาวบา้น	ใช้สารเคม	ี

โดยไม่คิดก็จะอยู่ในวังวนที่สร้างปัญหาแบบเดิม	 การทำาเกษตรอินทรีย์

คนเดียวก็คงไม่ได้	เพราะเราไม่ใช้สารเคมี	แต่แปลงข้างเคียงใช้	ก็ส่งผล

มาถึง	เพราะฉะนั้นต้องขยายผลแนวคิดให้สังคมเปลี่ยนด้วย	จึงจะเกิด

เป็นผลปลายทางที่เกิดความสำาเร็จมากกว่า	 ที่ผ่านมาจึงพยายาม	

ประชาสัมพันธ์	พยายามบอก	สร้างเวทีให้	 รับรู้	 เข้าใจ	 เพื่อสามารถ

ปฏิบัติได้	

	 ขณะนี้ตลาดกรีนปั้นสุขได้รับความสนใจมาก	จนมีคนเรียกร้อง

ให้มีตลาดกรีนปั้นสุขทุกวัน	 ธันยพรกล่าวว่าหากประเมินความพร้อม

ของการผลิต	ตอนนีถ้อืวา่สนิคา้ยงัไมพ่อ	หรือถา้ไมว่างแผนจะมปีญัหา

การจัดการระยะยาว	 ทางการตลาดตามมาด้วย	 แต่แผนงานที่จะเปิด 

ทุกวันก็วางเอาไว้ก่อน	เมื่อทำางานต่อเนื่อง	ถ้ามีความพร้อมก็อาจเปิด

ได้ตามคำาเรียกร้อง	

	 “เราก็เดินไปทีละขั้น	ตามศักยภาพที่ทำาได้	ถือว่าเราโชคดีที่ได้

รับการสนบัสนนุจากโรงพยาบาล	เร่ิมเปน็รูปธรรม	ขัน้ตอน	กระบวนการ

ที่ไปต่อได้”	ธันยพรกล่าวในที่สุด	
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Food	Safety	โรงพยาบาลหาดใหญ่
เครือข่ายเกษตรกรพัฒนามาตรฐาน
ป้อนครัวสุขภาพ

	 แนวคดิทีจ่ะใหผู้้ปว่ยในโรงพยาบาลต่างๆ	ไดรั้บประทานอาหาร

ปลอดภัย	 หลายแห่งพยายามผลักดันให้เป็นจริง	 เพราะผู้ป่วยมีภูมิ

ต้านทานต่ำาอยูแ่ล้ว	ถา้อาหารไมป่ลอดภยั	ก็ยิง่ทำาใหเ้ขามปีญัหาสขุภาพ	

แต่ถ้าได้กินอาหารที่ดี	ร่างกายจะแข็งแรง	หายป่วยเร็วขึ้น	

 รุ่งฤดี	 ศิริรักษ์	 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 เล่าว่า	 3	 ปีที่ผ่านมา	

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย	Green	and	Clean	Hospital	ในช่วง

ปแีรกๆ	ม	ี5	ประเดน็ทีก่ล่าวถงึคอื	1.ขยะ	2.สขุานา่ใช้	3.การลดพลังงาน	

4.การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	 5.อาหารและน้ำาดื่ม	 น้ำาใช้	 

ซ่ึงโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบ	 5	 ด้านดังกล่าวพร้อมสร้างขบวนการ 

เครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล	 (รพ.สต.)	 หรือ

ชวนหน่วยราชการอื่นมาเข้าร่วม

	 สำาหรับในปี	2562	นโยบาย	Green	and	Clean	Hospital	ได้

เพิ่มประเด็นใหม่	 อีก	 2	 ข้อ	 คือ	 1.อาชีวเวชกรรมเก่ียวกับโรงงาน	 

การดูแลสุขภาพคนในโรงงาน	 และ	 2.โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	

(Food	Safety	Hospital)
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	 ในนโยบาย	Food	Safety	Hospital	มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ

ให้โรงพยาบาลนำาวัตถุดิบทางด้านอาหาร	 ผลิตภัณฑ์อาหาร	 ไม่ว่า	 

เนื้อสัตว์	อาหาร	ไข่	ผัก	ผลไม้ที่ปลอดภัยมาใช้

	 “ถามวา่ปลอดภยัระดบัไหน	เราก็อิงกระทรวงเกษตรฯ	มาตรฐาน

ความปลอดภัยต่ำาสุดที่	เรียกว่า	GAP	(Good	Agricultural	Practice-

แนวทางปฏิบัติในไร่นา	เพื่อผลิตพืชให้ได้สินค้าปลอดภัย	ปลอดศัตรูพืช	

และคุณภาพถูกใจผู้บริโภค)	เป็นมาตรฐานขั้นต่ำาในการผลิตอาหาร”

	 โรงพยาบาลหาดใหญ	่เปน็โรงพยาบาลขนาดใหญ	่มผู้ีปว่ยนอก	

3,500	คนต่อวัน	ผู้ป่วยใน	741	เตียง	ต้องทำาอาหาร	2,000	กว่ามื้อ

ต่อวัน	เป็นปริมาณที่เยอะ	ต้องการวัตถุดิบมาทำาอาหารจำานวนมาก	

	 ที่ผ่านมา	 ไข่ไก่	 เนื้อไก่	 เนื้อหมู	 ข้าวสารใช้การ	 “ประมูล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์”	 มีความต้องการไข่ไก่	 สัปดาห์ละ	 9,000	 ฟอง	

เกษตรกรรายย่อย	 เข้ามาแข่งขันยาก	 จึงมักได้จากฟาร์มขนาดใหญ่ 

มีมาตรฐานสินค้าบางตัว	 เช่น	 กุ้ง	 ปลา	 ข้าวไรซ์เบอร่ี	 ข้าวกล้อง	 

ซ่ึงความต้องการไม่มากสำาหรับเมนู	 ชูสุขภาพของโรงพยาบาล	 ยังคง 

เปิดกว้าง	ซื้อตรงจากเกษตรกร	

	 สำาหรับผัก	 ผลไม้	 วิธีเดิมให้คนเข้ามาเสนอราคา	 ไม่ได้สนใจ

มาตรฐาน	 เน้นเลือกจากราคาถูกที่สุด	 ตอนนี้	 เปล่ียนมาสู่ระบบ 

การประมูล	 ตามนโยบายอาหารปลอดภัย	 ผัก	 ผลไม้	 ส่วนที่ไม่ต้อง 

เข้าการประมูลอิเล็กทรอนิกส์	จึงเปิดโอกาสให้เกษตรกร	เข้ามาขายกับ

โรงพยาบาล	

	 อย่างไรก็ตามการมาขายตรามระเบียบขั้นตอน	ต้องไปจดผู้ค้า

กับภาครัฐที่สำานักงานพาณิชย์จังหวัด	ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน	GAP	

จากกระทรวงเกษตร	ทางโรงพยาบาลยงัต้องไปตรวจสารปนเปือ้นไมว่า่	
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ยาฆ่าแมลง	สารฟอกขาว	ฯลฯ	อย่างน้อย	1	ครั้ง	ในฟาร์ม	สวน	ไร่	

นา	หลังจากนั้นจึงจะให้เกษตรกรมาเสนอราคาที่โรงพยาบาล	

	 “อาจยุง่ยากนดิหนึง่	แตท่างโรงพยาบาลจะนำาเสนอเมนอูาหาร	

ให้กับเกษตรกรล่วงหน้า	3	เดือน	เพื่อให้เขาได้วางแผนการผลิต	จะรู้ว่า

โรงพยาบาลต้องการผักอะไร	 เป็นจำานวนเท่าไร	 เพื่อเขาจะได้ผลิตตรง

กับความต้องการ	จะมีการทำาสัญญา	3	เดือน	และมีการปรับราคาใหม่

ให้เข้ากับภาวะตลาดแต่ละช่วงอิงกับราคาตลาด”

	 รุ่งฤดี	เล่าว่าสินค้าเกษตรพืชผัก	มีการปรับราคาขึ้นลง	ขึ้นอยู่

กับฤดูกาล	 ผักบางอย่างราคาแพงในหน้าฝน	 ถ้ายังขายราคาเดิม

เกษตรกร	 จะขาดทุน	 หรือมะนาวราคาตกในหน้าฝนต้องปรับราคา 
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ลงมาเช่นกัน	 ผักมาตรฐาน	 GAP	 จ่ายตามราคาตลาด	 แต่ถ้าเป็น 

ผักมาตรฐานสูงกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์	 จึงจะจ่ายให้เพิ่มไม่เกิน	 30%	

ของราคาตลาด	

	 เนื่องจาก	 โรงพยาบาลหาดใหญ่ไม่สามารถไปทำาสัญญากับ

เกษตรกร	เป็นรายๆ	ได้	และขั้นตอนเบิกจ่ายเงินสด	ประมาณ	14-30	

วัน	เพือ่หาทางออกดงักล่าว	จงึแนะนำาใหเ้กษตรกรรวมกลุ่มเขารวมกลุ่ม

ในนามวิสาหกิจชุมชน	

	 “เมื่อ	3-4	เดือนที่แล้ว	เราเริ่มทำาสัญญา”	รุ่งฤดีเล่า	ในวันที่

โรงพยาบาลหาดใหญเ่ร่ิมรับผักจากกลุ่มเกษตรกรจริงๆ	เมือ่	2	กันยายน	

2562	จากวิสาหกิจ	2	กลุ่ม	ที่ทำาสัญญา	2	แห่ง	ประกอบด้วย	บริษัท

เกษตรปลอดสารพิษ	2019	จากอำาเภอจะนะ	และ	วิสาหกิจกล้วยหอม

ทองปลอดสารพิษระโนด	

	 เธอเล่าว่า	วิสาหกิจชุมชนไหนที่พร้อม	ให้มาเสนอได้	ตอนนี้	

มี	 2	 แห่งดังกล่าว	 โดยวิสาหกิจกล้วยหอมทองปลอดสารพิษระโนด	 

มีความพร้อมในการผลิต	 ฟักทอง	 ฟักเขียว	 กล้วยหอม	 กล้วยน้ำาว้า	 

ซึ่งต้องการใช้	อย่างละ	5-6	ตันต่อปี	การมาส่งครั้งหนึ่งราว	200-300	

กิโลกรัม	ส่งทุก	3	วัน	

	 สำาหรับบริษัทเกษตรปลอดสารพิษ	 2019	 จะนะ	 ที่รับสินค้า 

มาจากพื้นที่จะนะ	นาทวี	นาหม่อม	หาดใหญ่	คลองหอยโข่ง	รับผลิต	

30	รายการ	เน้นผักใบ	เช่น	ผักบุ้ง	คะน้า	กวางตุ้ง	แตงกวา	ถั่วฝักยาว	

มะละกอ	ต้องมาส่งทุกวัน	

	 แนวทางการบริหารจัดการ	บริษัทและวิสาหกิจตกลงคุยกันเอง	

ทั้ง	2	แห่งยินดี	รับภาระการจ่ายเงินสดให้กับเกษตรกรไปก่อน	เพื่อแก้

ปัญหาสภาพคล่อง	
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	 “ตอนนี้เพิ่งดำาเนินการ	ก็ถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองระบบ

ดว้ยสว่นหนึง่	โดยเฉพาะระบบการจา่ยเงนิของโรงพยาบาล	อาจจะตอ้ง

มีการปรับอะไรบ้างตามมา	 ทางวิสาหกิจก็ยินดีจะทดลอง	 แต่ในส่วน

เกษตรกร	เขาก็ได้เงินไปแล้ว	ส่วนนั้นไม่มีปัญหา”	

	 เมือ่มกีารเอาผักมาสง่ทางโรงพยาบาลแล้ว	ยงัต้องลงไปสุม่ตรวจ

ผักที่นำามาส่งอีกเดือนละคร้ัง	 โดยตรวจสาร	 ยาฆ่าแมลง	 บอแรกซ์	 

สารเร่งเชื้อรา	สารฟอกขาว	นอกจากนั้น	ปีละ	2	ครั้งจะส่งผลิตภัณฑ์

ไปตรวจแลปภายนอก
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	 โดยสรุปในระบบใหม่นี้	 จึงจะมีการตรวจผักถึง	 3	ครั้ง	 ตั้งแต่

ฟาร์ม	เมื่อมาถึงโรงพยาบาล	และส่งตรวจแลปข้างนอก

	 รุ่งฤดี	เล่าว่า	หากทำาตามเกณฑ์อาหารในโรงพยาบาลจำานวน	

30%	จะต้องซื้อมาจากส่วนนี้	 คณะกรรมการ	 โครงการ	Green	 and	

Clean	Hospital	 ต้องการซื้อผักจากส่วนนี้ให้ได้มากที่สุด	 แต่ถ้าไม่ได้

จริงๆ	ก็อาจจะยังใช้คงอย่างเดิมไปก่อน	คือซื้อมาจากตลาดสด	

	 “ผักบางอย่าง	เช่น	แครอท	กะหล่ำาปลี	ผักกาดขาว	พื้นที่เรา

ปลูกไม่ได้ก็จำาเป็นต้องซื้อมา	แต่เราพยายามลดการใช้ลงด้วย”	

	 เธอมองว่า	โครงการนี้ดีมากในแง่คนไข้ผู้ป่วย	ภูมิต้านทานต่ำา	

ถ้าใช้ผักที่ไม่ปลอดภัย	 เขาก็จะมีปัญหาสุขภาพ	 แต่ถ้าให้ผักปลอดภัย	

ไดม้าตรฐาน	ก็จะทำาใหร่้างกายเขาแขง็แรงขึน้	ขณะทีท่างดา้นเกษตรกร	

เท่ากับเป็นการสร้างตลาดใหม่ให้กับพวกเขา	 ช่วงที่ผ่านมา	 เกษตรกร

เป็นคนปลูกอย่างเดียว	 ขายไม่เป็น	 เมื่อสร้างตลาดแน่นอน	 ในราคา 
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ที่เขาอยู่ได้	 คนที่เคยปลูกผักทั่วไป	 ก็เริ่มมาพัฒนามาตรฐาน	 สำาหรับ	

GAP	ถือว่าขัน้ตอนไมไ่ดยุ้ง่ยากนกั	เพราะใช้ปุย๋เคมไีด	้แต่พอระยะเก็บ

จะต้องหยุด	

	 การที่เกษตรกรได้ขายให้กับโรงพยาบาล	 โดยผ่านการตรวจ

มาตรฐาน	 ฟาร์ม	 หรือแปลงแล้ว	 ยังเป็นการการันตีให้ตัวเกษตรกร 

ถึงมาตรฐานคุณภาพ	เหมือนเป็นการรับประกันสินค้า	ซึ่งจะต่อยอดได้	

เพียงแต่ต้องซื่อสัตย์	รักษามาตรฐาน	ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ

	 “การขยบัของโรงพยาบาลหาดใหญค่ร้ังนี	้มองวา่สง่ผลสะเทอืน	

เหมือนผีเสื้อขยับปีก	 เพราะเมื่อเราทำาก็มีหน่วยงานต่างๆ	 เข้ามาร่วม	

ไม่ว่า	เกษตรกร	กระทรวงเกษตรฯ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”	

	 การทีโ่รงพยาบาลหาดใหญ	่เดนิหนา้	โครงการอาหารปลอดภยั	

ตอ้งซ้ือผักจำานวนมากรุ่งฤดมีองวา่	จะเกิดผลสะเทอืน	โรงพยาบาลขนาด

ใหญ่	ขยับองคาพยพ	อย่างเมื่อบอกว่าต้องการฟักทอง	6	ตัน	จะเกิด

ตลาดขนาดใหญข่ึน้มาทนัท	ีเกษตรกรก็ต้องไปวางแผนการปลูก	พฒันา

มาตรฐานของตัวเอง	 แล้วก็จะต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจ	 มีสถานที่	 

มีระบบแพ็คกิ้งที่ดี	มีระบบคิวอาร์โค้ท	เพื่อที่จะตรวจสอบที่มาได้

	 “ทุกเวทีที่ได้ไปคุยกับเกษตรกร	 เราจะบอกว่าโรงพยาบาล

หาดใหญ	่ยนิดรัีบซ้ือ	ภายใตเ้งือ่นไขตามระเบยีบราชการ	แตว่า่มนัก็ยงั

ไม่เพียงพอ	มันน่าจะมีวิสาหกิจอื่นๆ	อีก	ที่ตั้งขึ้นมา	และมีศักยภาพ

พร้อม	ซ่ึงทีจ่ริงเราก็อยากใหต้ัง้วิสาหกิจอีกแหง่ในหาดใหญ	่อยากจะให้

กลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ทำา	 เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ค้า 

ในตลาดที่เปิดกว้าง	ก็น่ายินดีว่ามีกระทรวงอื่นเข้ามาช่วย	อย่างเกษตร	

2-3	หน่วยงาน	เขาก็เอารายชื่อเกษตรกรที่มีศักยภาพมาให้เราดู	มีถึง	

700	กว่ารายชื่อ	เมื่อพบกับเกษตรกร	ก็พบว่าเขาสนใจ”	

108 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   เล่ม 7



	 ที่ผ่านมา	 ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย	 มักปลูกพืชที่เขา 

อยากปลูก	 ปลูกตามกระแส	 หรือปลูกพืชซ้ำาอยู่แบบเดิม	 โดยไม่ได้

วางแผนการตลาดว่า	ปลูกไปขายที่ไหน	อย่างไร	

	 “เราเห็นว่าจะต้องมีคนไปช่วยวางแผนให้เขา”	 รุ่งฤดีว่า	 การ 

ส่งเสริมของโรงพยาบาลต่อพี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่น	 ยังหันไปปรับ 

ในการซ้ือผักพื้นบ้านมาทำาอาหารให้ผู้ป่วยอีกด้วย	 ไม่ว่า	 ผักเหมียง	 

ผักกูด	 เห็ดแครง	 มีการเสนอให้ฝ่ายโภชนาการ	 ปรับเมนูท้องถ่ิน	 

เอาผักพื้นบ้านมาใช้ทำา	ข้าวยำา	แกงเลียง	

	 “สิง่นีส้อดคล้องกัน	เรายงัเสนอใหม้เีมนแูกงสมรม	ในวันทำาบญุ

เดือนสิบ	 เพราะทำาให้คนไข้รู้สึกมีความสุข	 เหมือนร่วมประเพณีที่วัด	 

แม้ป่วยอยู่โรงพยาบาล	 ได้รับอาหารพื้นบ้านตามประเพณีเดือนสิบ	 

น่าจะเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศที่ทำาอย่างนี้	 เราก็บอกว่า 

อยา่งนัน้	เราก็นา่ทำาในทกุเทศกาล	ทางผู้บริหารก็มองวา่ด	ีเพราะคนไข้

ที่อยู่โรงพยาบาล	จะได้มีความสุขหายไวๆ	”

	 เป้าหมายโรงพยาบาล	ต้องการซื้อผัก	ผลไม้ที่ปลอดภัย	100%	

จึงต้องสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง	 อาศัยความร่วมมือ 

จากหลายๆ	 ส่วน	 ไม่ว่า	 เอ็นจีโอ	 พัฒนาชุมชน	 สำานักงานเกษตร	

สำานักงานพาณิชย์	สำานักงานสาธารณสุข

	 รุ่งฤดีเล่าว่า	 สำาหรับกิจกรรมอีกอย่างในโครงการอาหาร

ปลอดภัย	 คือ	 ตลาดกรีน	 ในโรงพยาบาล	 ตอนนี้ก็เปิดขายอยู่แล้ว	 

แต่จำานวนยงัไมม่าก	และมองวา่ในตลาดยงัไมใ่ช่ลักษณะของตลาดกรีน

แท้ๆ	 เนื่องจากมีสินค้าอย่างอ่ืนมาขายปะปนอยู่จึงยังไม่ได้มาตรฐาน

ของตลาดกรนี	แตจ่ะพยายามผลกัดันทำาให้เปน็ตลาดกรนี	100%	ให้ได	้

ภายในปี	2563
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	 “ส่วนนี้จะช่วยเกษตรกรที่ผลิตได้ไม่เยอะ	รายย่อยจริงๆ	ก็มา

ขายตลาดกรีน”	ศักยภาพของตลาดกรีนโรงพยาบาลหาดใหญ่น่าสนใจ	

เพราะมีกลุ่มลูกค้าจำานวนมาก	 โดยภาพรวมจะมีคนอยู่ที่โรงพยาบาล

หาดใหญ่ทั้งคนไข้	ญาติ	เจ้าหน้าที่	และคนที่มาติดต่อทั่วไป	ถึงวันละ	

15,000	 คน	 นอกจากที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ยังมีแนวคิดเปิดตลาด 

กรีน	 ในเครือข่าย	 รพ.สต.	 วันที่มีผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	 นัดพบหมอจาก

นโยบายโรงพยาบาลหาดใหญ่ลดความแออัดให้คนป่วยกลับไปรักษา 

ที่ใกล้บ้าน	หมอจะลงไปตามวันเวลาที่นัดหมาย	ตรงนั้น	ก็ไปทำาตลาด

กรีนขนาดเล็กที่	 รพ.สต.ได้	 เพราะคนรวมตัวกันมาก	 และเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายตลาดกรีนโดยตรง	

	 แนวคิดตลาดกรีน	 ยังอยากสร้างพื้นที่ให้ญาติ	 หรือคนไข้มา

เรียนรู้กระบวนการปลูกผัก	ทุกขั้นตอน	ซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลหาดใหญ่	

ก็ได้จัดพื้นที่ตรงนี้มาส่วนหนึ่ง	สำาหรับกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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	 “นอกจากตลาดกรีนทีโ่รงพยาบาล	เรายงัอยากเหน็ตลาดทัว่ไป

ที่มีเครื่องชั่งมาตรฐาน	มีชุดทดสอบ	การปนเปื้อนในอาหาร	ที่สามารถ

ตรวจได้เองโดยชาวบ้าน	 หรือผู้ซ้ือสินค้า	 การตรวจก็อาจตรวจกัน 

ต่อหน้านั่นแหละ	 หรือมีคิวอาร์โค้ท	 ในการตรวจสอบที่ไปที่มาก็ได้	 

เราอยากให้ประชาชนได้กินอาหารที่ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน”	รุ่งฤดีเล่า	

ในขั้นตอนการตรวจพบว่า	 การตรวจหลายอย่างเช่นสารฟอกขาว	 

เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก	 แต่การตรวจหายาฆ่าแมลง	 เป็นสิ่งที่ตรวจยาก 

ค่าใช้จ่ายสูง	

	 บทบาทของคณะทำางาน	 โครงการ	 Green	 and	 Clean	 

Hospital	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ต้องการทำาให้ผ่านมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุขในระดับดีมาก	จึงมีการแบ่งหน้าที่กัน	ตรวจสอบ	

ออกนโยบาย	ประชาสัมพันธ์ให้กับคนในโรงพยาบาลและเครือข่าย	

	 ปัญหาที่รุ่งฤดีมองอยู่อย่างหนึ่งหลังจากไปส่งเสริมการปลูก	 

จนมีคนหันมาปลูกกันมาก	เกินกำาลังที่โรงพยาบาลจะรับซื้อ	ใครจะมา

หาตลาดให้กับเขา	 ชาวบ้านจะไปแทรกตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร

แม้ว่าส่วนนั้นผักไม่ปลอดภัย	 แต่เขาอยู่ในระบบตลาดอยู่ก่อน	 แต่ถ้า

กระแสสังคมตอบรับ	คนหันมาดูแลสุขภาพ	ก็น่าจะอยู่ได้อีกนาน

	 “โรงพยาบาลหาดใหญ่	น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับจังหวัดอื่น	

โมเดลหาดใหญ	่นา่จะทำาใหเ้กษตรกร	และผู้รับซ้ือมาเจอกัน	เราจงึอยาก

ให้	มูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นตัวแทน	เชิญผู้เกี่ยวข้องมาคุยกันให้บ่อยๆ	

โดยเน้นความต้องการของเขา	 พอเกษตรมาทำาวิสาหกิจ	 เขาจะเห็น

ปญัหา	เขาจะยอ้นกลับมามองตรงจดุทีเ่ขาเปน็เกษตรกร	ซ่ึง	เปน็พอ่คา้

ที่เอ้ือเฟื้อ	 ไม่เอาเปรียบเกษตรกรรายอ่ืน	 เพราะเขามีประสบการณ์ 

ตรงมาก่อน	และจะช่วยคนอื่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	”
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	 หลังขับเคล่ือน	 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรุ่งฤดี	 บอกว่า 
ได้เห็นปรากฏการณ์บางอย่างน่าสนใจ	 อย่างเช่นการที่เราซ้ือผัก 
จากเกษตรกร	 ปรากฏว่าในบางตัวได้ราคาที่ต่ำากว่าที่ซ้ือมาจากตลาด
ทั่วไป	 ซึ่งก่อนทำาโครงการ	 ผู้บริหารเคยกังวลว่าการไปซื้อผักปลอดภัย
จากเกษตรกร	จะราคาแพงกว่า	ปรากฏในความเป็นจริง	ซื้อได้ถูกกว่า	
ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม	และลดค่าใช้จ่ายผักบางอย่างไปได้	
	 “เช่ือว่าสิ่งที่ทำา	 ผู้บริหารจะยอมรับโครงการนี้	 ว่าสามารถ
ประหยัดเงินให้กับโรงพยาบาลอย่างน้อย	20%	ถ้าเรายังอยู่ในทิศทาง
นี้”เธอกล่าวและว่า	
	 การที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ขยับ	 จะส่งผลออกไปแน่นอน	 
เพราะโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่าจะทำาได้ง่ายกว่าอีก	 โดยเฉพาะ 
โรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถจ่ายระบบเงินสดให้กับเกษตรกร	 หรือ 
ถ้าไม่อาจจ่ายเงินสดไม่ได้ก็ใช้วิธีการเดียวกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ 
ก็ได้
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เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา
พัฒนามาตรฐาน	PGS	
	 มาตรฐาน	PGS	เครือขา่ยรับรองกันเอง	โดยดำาเนนิการในนาม

ของเครอืข่ายเกษตรสุขภาพจังหวดัสงขลากำาหนดมาตรฐานรว่มในส่วน

ของคุณธรรม	จริยธรรม	การจัดการปัจจัยการผลิต	การควบคุมปกป้อง

แปลง	ระบบการตรวจ	ประเมนิ	ลงโทษ	โดยมทีมีลงตรวจแปลงประกอบ

ด้วยตัวแทนเครือข่าย	สสจ.	เกษตร	รพ.	จำานวน	9	คน	ผลผลิตที่ได้ 

ในกลุ่มนี้จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาดหรือมาตรฐาน	GAP	ไม่เกิน	30%

 กำาราบ	พานทอง	แกนนำาเครือข่าย	เล่าว่า	“เราได้ทบทวน
ร่างมาตรฐาน	 PGS	 เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา	 ประกอบ

ด้วยหมวดที่	 1	 หมวดจริยธรรม	 คุณธรรม	หมวดที่	 2	 หมวดว่าด้วย
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ปัจจัยการผลิต	หมวดที่	3	ระบบปกป้องแปลง	หมวดที่	4	ระบบตรวจ	

ประเมิน	ลงโทษ”

	 ทั้งนี้ในส่วนของกรรมการลงตรวจแปลง	 9	 คนประกอบด้วย	

ตัวแทน	รพ.1	คน	ตัวแทน	สสจ.1	คน	ตัวแทนเกษตรจังหวัด	1	คน	

ตัวแทนเกษตรและสหกรณ์	 1	 คน	 ตัวแทน	 ศวพ.1	 คน	 ตัวแทน 

เครือข่ายผู้ผลิต	3	คน	ตัวแทนบริโภค	1	คน

	 “กรณีสัดส่วนเครือข่ายผู้ผลิต	 ต้องไม่เป็นเจ้าของแปลงหรือ 

อยูใ่นชุมชน	หรือเปน็สมาชิกของกลุ่มในชุมชนนัน้	และหากไปร่วมตรวจ

แปลงไมไ่ดใ้นสดัสว่น	3	คน	ใหส้ามารถสง่ตัวแทนได	้แต่ต้องครบจำานวน	

3	 คนทุกคร้ัง	 การตรวจไม่ได้เป็นเคร่ืองตัดสินว่าแปลงนั้นจะผ่านการ

รับรองหรือไม่	เพียงแต่ลงแปลงเพื่อนำาข้อมูลมาเสนอกรรมการชุดใหญ่	

ตวัแทนทีล่งตรวจแปลงตอ้งครอบคลุมองคป์ระกอบของผู้ผลิต	ผู้บริโภค

และหน่วยงาน	ซึ่งอาจไม่ครบทั้ง	9	คนก็ได้”	กำาราบกล่าว	และว่า

	 หลังจากลงตรวจแปลง	จะมคีณะกรรมการชุดใหญข่องเครือขา่ย

มาร่วมกันรับรองมาตรฐานแบบมสีว่นร่วม	โดยเครือขา่ยเกษตรสขุภาพ

จังหวัดสงขลา	 (Songkhla	 Green	 smile)	 หรือชื่อย่อ	 SGS-PGS	 

ซึ่งต้องมาจากผู้แทนของทุกกลุ่ม	กลุ่มละ	1	คน	โดยมีเลขาธิการ	คือ	

คุณวัลลภ	 ธรรมรักษา	 ผู้ช่วยเลขา	นางอมร	 อารมณฤทธิ์	 เหรัญญิก	 

นางพิราวรรณ	อุดมจีรวัฒน์	มีวาระการทำางาน	1	ปี

	 คณะกรรมการประกอบดว้ย	ตัวแทน	กยท.	เกษตรและสหกรณ์	

เกษตรจังหวัด	สสจ.	ศวพ.	รพ.

	 ทั้งนี้แบรนด์ที่ใช	้จะมีแบรนด์ร่วมและจำาแนกเป็น	2	มาตรฐาน

ประกอบด้วย
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	 1.	มาตรฐาน	PGS	 ใช้แบรนด์มาตรฐานร่วมในชื่อ	 เครือข่าย

เกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา	 Songkhla	 Green	 Smile	 หรือ	 

SGS-PGS

	 2.	ใช้แบรนด์เครือข่ายร่วมทั้งในส่วนมาตรฐาน	GAP	ภายใต้

ชื่อ	SGS-GAP

	 กำาราบเล่าว่า	 ในส่วนการลงตรวจแปลง	 งบประมาณ	 ในช่วง

แรกจะมีงบจาก	 อบจ.สงขลา	 ผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลาสนับสนุนค่า 

เดินทางในการลงเยี่ยมแปลงของทีมกลาง	 และต่อไปจะมีงบประมาณ

อื่นๆ	หักเข้ากองกลางบางส่วน
	 “คา่ใช้จา่ยในการลงตรวจแปลง	โดยในสว่นเกษตกรทีจ่ะใหต้รวจ
แปลง	 จะมีค่าใช้จาย	 100	 บาทต่อแปลง	 และเกษตรกรรับผิดชอบ 
เร่ืองอาหาร	 กรณีตรวจแปลงของใครเจ้าของแปลงก็ต้องดูแล	 หากมี
หลายแปลงจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน”
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	 ในการตรวจสอบผลผลิตของเกษตรกรในการส่งแต่ละรอบ 
ใหชั้ดเจน	โดยปกัหมดุไปทีผั่งฟาร์ม	สอบยอ้นผลผลิตใช้วิธีสแกนควิอาร์
โค้ด	 ซ่ึงมูลนิธิชุมชนสงขลาจะพัฒนาแอพฯ	 Green	 smile	 เพื่อ 
เก็บข้อมูลพื้นฐานผู้ผลิต	 รูปแบบการผลิตแต่ละขั้นตอนพร้อมภาพ	 
มี	Qr	code	เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลผลิต	การเชื่อม
โยงเส้นทาง	 เวลาเพื่อสะดวกในการรับส่งผลผลิต	 ปริมาณและราคา
ผลผลิตแต่ละรอบของการจัดส่ง	 เหล่านี้เป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้เกิด
เป็นผลรูปธรรมเอื้อให้เกิดการผลิตอาหารสุขภาพในพื้นที่ต่อไป
	 โดยปี	2562	มีเกษตรกรที่จะประเดิมเข้าสู่ระบบมาตรฐานการ
รับรองแบบมีส่วนร่วมจำานวน	30	แปลง
	 เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน	 PGS	 รอบนี้จะมีสิทธิเข้าจำาหน่าย
ผลผลิตในตลาดกรีนที่รพ.หาดใหญ่	 และเครือข่าย	 รวมถึงส่งผลผลิต 
เข้าสู่	รพ.ต่อไป
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน



ทอดผ้าป่าขยะโคกม่วง
สร้างกุศลผู้ป่วยติดเตียง

	 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	เทศบาลตำาบลโคกม่วง	อำาเภอ
คลองหอยโข่ง	 สืบเนื่องมาจากโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	 
ที่จังหวัดสงขลาเดินหน้านโยบายจังหวัดสะอาด	 โดยขอความร่วมมือ 
ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 
ต้ังแต่ปี	 2561และจับมือกับเครือข่ายอปท.ในพื้นที่ร่วมดำาเนินการ	
“เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”	ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา
	 แนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	 จังหวัดสะอาด	 
อยู่ภายใต้หลักการ	 3Rs	 และหลักการประชารัฐ	 อันเป็นการจัดการ 
ที่ยั่งยืน	ประกอบด้วยการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง	(Reduce)	
การใช้ซ้ำา	(Reuse)	และการนำากลับมาใช้ใหม่	(Recycle)	เป้าหมาย
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำาจัดที่ปลายทางลง	
ร้อยละ	5	
	 ในส่วนกิจกรรมการคัดแยกและรวบรวมวัสดุเพื่อนำาเข้าสู่
กระบวนการผลิตใหม	่หรือ	Recycle	นัน้งานสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	
เทศบาลตำาบลโคกม่วง	 ดำาเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	
โดยรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ	 จากครัวเรือนในชุมชน	 
9	หมู่บ้าน	ที่มีประชากร	ราว	10,000คน	ในเขตเทศบาลตำาบลโคกม่วง	

และจากหน่วยงานต่างๆ	
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	 เมื่อรวบรวมและคัดแยกขยะแล้วทำาการจำาหน่ายให้กับร้าน 

รับซ้ือของเก่า	 รายได้จากการขายขยะจากการคัดแยกมอบให้แก่ 

หน่วยงานสาธารณะ	และขาดแคลนทุนทรัพย์	ในการดำาเนินกิจกรรรม

อันก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่	ซึ่งนับแต่ดำาเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม	

2561	 เป็นต้นมา	 ทำาการมอบรายได้ให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุและคนพิการตำาบลโคกม่วงตามเงื่อนไขมาเป็นลำาดับ	

 สมนึก	 บุตรคง	 นายกเทศมนตรีตำาบลโคกม่วง	 เล่าถึง
กระบวนการขับเคล่ือนการทอดผ้าป่าขยะว่า	 เร่ิมจากการแต่งตั้ง 

คณะทำางานฝ่ายต่างๆ	ประชมุให้ความรู้พร้อมชี้แจงโครงการให้แกผู่้นำา

ชุมชน	 แกนนำาสิ่งแวดล้อม	 และผู้เก่ียวข้อง	 หลังจากนั้นจึงทำาการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	ในชุมชน	และเชิญชวน

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	
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		 “ก่อนมาทอดผ้าปา่ขยะ	เรารณรงคก์ารคัดแยกขยะ	นดัประชุม	

กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ชาวบ้านไปทำาประชาคมตามหมู่บ้าน	 จนนำามาสู่ 

การทอดผ้าป่าขยะ”	

	 เขาเล่าว่าสถานการณ์ขยะตำาบลโคกมว่ง	ช่วงทีผ่่านมา	เทศบาล

ตอ้งมภีาระนำาขยะไปทิง้นอกพืน้ที	่ปจัจบุนัใช้บริการบอ่ขยะของเทศบาล

เมอืงบา้นพรุ	มปีริมาณวนัละกวา่	3	ตนั	เสยีคา่ทิง้ขยะตนัละ	350	บาท

	 หลังเร่ิมโครงการทอดผ้าป่าขยะ	 พบว่าปริมาณขยะลดลง	 

โดยจุดเริ่ม	ณ	เดือนสิงหาคม	2561	มีจำานวน	46.5	ตัน	เดือนกนัยายน	

2561	 จำานวน	 45.3	 ตัน	 เดือนพฤศจิกายน	 2561	 จำานวน	 43.3	 

เดือนธันวาคม	2561	จำานวน	37.4	ตัน	เดือนมกราคม	2562	จำานวน	

33.5	 ตัน	 เดือนกุมภาพันธ์	 2562	 จำานวน	 27.2	 ตัน	 เดือนมีนาคม	

2562	จำานวน	39.5	 	ตัน	 เดือนเมษายน	2562	จำานวน	40.8	ตัน	 

เดือนพฤษภาคม	 2562	 36.0	 ตัน	 เดือนมิถุนายน	 2562	 จำานวน	 

29.5	ตัน	เดือนกรกฎาคม	2562	จำานวน	31.0	ตัน	

	 “หลังทอดผ้าป่าขยะ	 เราพบว่าปริมาณขยะได้ลดลงมาตลอด

ยกเวน้เดอืนมนีาคม	และงานเมษายน	ซ่ึงมงีานประเพณีทอ้งถิน่เกิดขึน้

ในชุมชนเท่านั้นเอง	 ทำาให้ปริมาณขยะเพิ่มโดยรู้แหล่งที่มาดังกล่าว”	 

สมนึกกล่าว	

	 ก่อนมากิจกรรมทอดผ้าปา่ขยะรีไซเคลิ	เขาตอ้งใช้ความพยายาม

ทำาความเขา้ใจกับชาวบา้นอยูพ่อสมควร	เนือ่งจากคนทัว่ไป	ไมเ่ขา้ใจวา่

อะไรคือการทอดผ้าป่าขยะ	 มักเข้าใจว่าทอดผ้าป่าคืองานบุญที่วัด	 

หากทอดผ้าป่าขยะจะได้บุญหรือ?	
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	 “เราก็อธิบายว่าทอดผ้าป่าขยะ	คล้ายทอดผ้าป่าที่วัด	ต่างตรง

วา่อันนีท้ำาดว้ยชาวบา้น	เอาขยะมาต้ังเปน็กองบญุแทนพุม่เงนิ	ชาวบา้น

จะขนขยะมารวมกันที่เทศบาล	ถือว่าเอาขยะมาทำาบุญ”	

	 เมื่อชาวบ้านถามว่าทอดผ้าป่าขยะดีอย่างไร	 เขาจะอธิบายว่า	

ขยะต้องเสียค่าทิ้งตันละ	 350	 บาท	 ถ้าลดขยะลง	 เงินค่าเก็บขยะ	 

จะเหลือเก็บอยู่ที่กองคลังเทศบาล	 เทศบาลมีเงินสะสม	 เวลามีปัญหา	

อุทกภัย	วาตภัย	ก็ใช้เงินส่วนนี้ออกมาใช้จ่ายได้	

	 เขาย้อนบรรยากาศของงานทอดผ้าป่าขยะ	 ที่ผ่านมาเมื่อ	 

14	 กุมภาพันธ์	 2561	 เริ่มจากลงทะเบียน	 ณ	 จุดตั้งขบวนพุ่มผ้าป่า 

ที่วัดโคกเหรียง	 เคลื่อนขบวนพุ่มผ้าป่า	 ล้อกับทอดผ้าป่าทั่วไป	 มายัง

เทศบาลตำาบลโคกม่วง	มีพิธีเปิด	ว่าที่	ร.ต.สมบัติ	สิงห์คาร	นายอำาเภอ

คลองหอยโข่ง	 ตามด้วยพิธีทอดผ้าป่าขยะ/พิธีสงฆ์/ถวายภัตตาหาร

เพล/ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน	 และกิจกรรมให้ความรู้ในการ 

คัดแยกขยะ	

	 ลดขยะเปน็คำาตอบแรก	คำาตอบตอ่มาเงนิทีไ่ดจ้ากการขายขยะ	

จำานวน	70,000	กว่าบาท	จะเข้ากองทุนฟื้นฟู	เพื่อช่วยคนด้วยโอกาส	

คนพกิาร	การบริหารเงนิสว่นนี	้มกีารจดัต้ังคณะกรรมการ	อันมปีระธาน	

รองประธาน	เหรัญญิก	เลขานุการ	และคณะกรรมการ	เข้ามาทำางาน	

ก่อนจะใช้เงิน	 ต้องประชุม	 ขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกคร้ัง 

ว่า	 จะเอาไปช่วยเหลือใคร	 ซึ่งเน้นผู้เดือดร้อน	 จริงๆ	 ที่ไม่มีระเบียบ

บัญชีงบประมาณ	อันเบิกมาจากท้องถิ่นได้

	 เขาต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ	 อีกว่าเงินส่วนนี้	 มีความ

โปร่งใส	ชัดเจนอยา่งไร	ทีส่ำาคญัไมไ่ดเ้ขา้กระเปา๋สว่นตัวนายกเทศมนตรี

อย่างแน่นอน	

121ฉบับ Songkhla Vision 2027



	 “ในเขตเทศบาลตำาบลโคกม่วง	 คนเดือดร้อนมีมาก	 ชาวบ้าน

ส่วนใหญ่ทำาสวนยาง	 ยิ่งเจอกับภาวะเศรษฐกิจย่ำาแย่อย่างที่เป็นอยู่	 

คนลำาบากกัน	 ท้องถิ่นไม่สามารถดูแลได้หมด	 ก็ใช้เงินส่วนนี้ไปช่วย	

เพราะถ้ารองบจากรัฐบาลก็คงยาก”	นายกเทศมนตรีตำาบลโคกม่วงเล่า	

ไม่เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง	เขามีภาระต้องหาเงิน	ช่วยระดมทุนสร้างบ้าน

คนที่ลำาบากยากจน	บางครั้งต้องยอมควักเงินส่วนตัวสมทบ	เพราะไม่รู้

ว่าจะเอาเงินจากไหนมาช่วยชาวบ้าน

	 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ	เมื่อชาวบ้าน	ชุมชนเข้าใจ	ต่างหันมา

ต่ืนตัวคัดแยกขยะ	 รับปากว่าจะไปช่วยกันคัดแยกขยะ	 เพื่อเอาขยะ 

มาทำาเป็นกองบุญให้กับเทศบาลตำาบลโคกม่วง	 เพื่อจะไปช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	 ซ่ึงทำาได้ไม่ยาก	 เพราะตอนนี้ทางเทศบาล 

จัดสถานที่	 และเจ้าหน้าที่	 เอาไว้คอยรับขยะทุกวันในช่วงเช้า	 เมื่อมี

จำานวนมากพอ	เจ้าหน้าที่ก็นำาทยอยส่งขาย	
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	 บุญกุศลจากการทอดผ้าป่าขยะนอกจากกำาจัดขยะ	 ยังได้เงิน 

มาช่วยเหลือคนเดือดร้อน	 สมนึกมองว่าหนทางนี้น่าจะเป็นหนทาง 

ในการรับมือการแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน	 ยิ่งอนาคตมีแนวโน้มว่า	 

การกำาจัดขยะของท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ	 เผากลบขยะในพื้นที่ของ 

ตัวเอง	 จึงต้องเตรียมรับมือ	 อย่างน้อยขยะวันละ	 2-3	 ตันที่เป็นอยู่	 

หากคัดแยกแล้วเหลือ	1	ตันกว่า	ก็ดำาเนินการได้ไม่ยากนัก	

	 “การกำาจัดขยะเป็นเร่ืองยาก	 เพราะฉะนั้นการลดขยะ	 หรือ 

วิธีการอย่างทอดผ้าป่าขยะ	 นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว	 เรามีขยะเยอะแล้ว 

ทุกวันนี้	กองขยะ	ปัญหาที่เกิดตามมาคือยุง	ทำาให้เกิดโรคไข้เลือดออก	

มาลาเรีย	 และเท้าช้าง	 ซ่ึงมาจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่

จำานวนไม่น้อย”	

	 สำาหรับโครงการทอดผ้าป่าขยะ	 สมนึกเล่าว่า	 จะอยู่ในแผน

เทศบาลตำาบลโคกม่วง	 5	 ปี	 เพื่อให้ทำางานยั่งยืนต่อเนื่อง	 และขยาย

แนวคิดลดขยะไปยังท้องถิ่นอื่น	อย่างเช่น	ที่ดำาเนินการไปแล้ว	การเอา

ขยะจากโคกม่วงไปร่วมทอดผ้าป่าขยะกับ	 อบต.คลองหอยโข่ง	 และ

เทศบาลเมืองทุ่งตำาเสา	การไปร่วมภาคีเครือข่ายกับเทศบาลตำาบลปริก	

อบต.ปริก	เทศบาลตำาบลน้ำาน้อย	และเทศบาลเมืองคอหงส์	
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	 นอกจากการทอดผ้าป่าขยะแล้ว	 เทศบาลตำาบลโคกม่วง	 
ยังขับเคล่ือนการจัดการขยะด้านอ่ืนไปด้วย	 อย่างเช่นการลดใช้โฟม 
จนเป็นพื้นที่ปลอดโฟม	 นายกสมนึก	 ได้รับรางวัลผู้นำาท้องถิ่นรณรงค์ 
ให้เลิกใช้โฟม	จากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว	
	 “การให้คนมามีส่วนร่วมอะไรสักอย่าง	 ผมว่ายากมากเลย	 
วิธีทำางานของผมก็คือเข้าไปนั่งคุย	 ไปขอทานน้ำาสักแก้ว	 แล้วก็บอก
ปัญหา	 ยกตัวอย่างเช่นเร่ืองโฟม	 มันเป็นอย่างไร	 อันตรายอย่างไร	 
พอเราคยุไปเยอะ	คนอาจเร่ิมคล้อยตาม	หลังจากนัน้จะมกีารเชิญกำานนั	
ผู้ใหญ่บ้านมาประชุมที่เทศบาล	 เชิญฝ่ายสาธารณสุขเข้ามาบรรยาย 
เกี่ยวกับภัยอันตรายจากโฟม”	เขาเล่า
	 เช่นเดียวกับกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ	 วิธีที่เขาทำาเป็นหลักคือ 
ออกไปคุยกับชาวบ้าน	 คุยวันแรกไม่ประสบผลสำาเร็จก็ต้องมีวันถัดมา	
ต้องใช้หลักวิชาการ	ใช้เวลา	จนเขายอมรับ	
	 การสร้างภาคเีครือขา่ยเร่ิมจากเทศบาล	ชวนกำานนั	ผู้ใหญบ่า้น	
มาหารือ	 นำาไปสู่การรณรงค์คัดแยกขยะ	 ดึง	 อสม./รพ.สต.	 เข้ามา	
สุดท้ายจึงจะดึงพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมได้	
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	 การสร้างจิตสำานึกนั้นทำายากสุด	 แต่นายกสมนึกมองว่า	 
ต้องพยายามช่วยกัน	 สิ่งที่เทศบาลโคกม่วงจะขับเคล่ือนต่อเก่ียวกับ 
การจัดการขยะ	 จะดำาเนินโครงการปลอดถังขยะ	 โดยการลงไปพูดคุย 
ให้ชาวบ้านเก็บขยะใส่ถุงดำา	 แล้วนัดมาวางตามกำาหนดที่รถขยะ 
จะไปเก็บ	 การดำาเนินการเร่ืองนี้เนื่องมาจากถังขยะในพื้นที่ต้องรอรับ 
ขยะเลื่อนลอย	คือมีคนต่างพื้นที่นำาขยะมาทิ้งบ่อยครั้ง	
 	 สหรัฐ	 ทองเพิ่ม	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 เทศบาลตำาบล 
โคกม่วง	เล่าว่าการเกิดขึ้นของกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ	สืบเนื่องมาจาก
ตำาบลโคกมว่งมขียะทีต่กคา้งอยูม่าก	ประชาชนไมม่คีวามรู้ในการคดัแยก	
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หรือคัดแยกแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปไหน	 เมื่อทางเทศบาลดูงานที่เทศบาล
ตำาบลทุ่งตำาเสา	 ที่จัดการขยะรีไซเคิล	 จึงนำามาปรับใช้ที่เทศบาลตำาบล
โคกมว่ง	ใหช้าวบา้นไปคดัแยกขยะทีบ่า้น	นำามาใหเ้ทศบาลเร่ิมรวบรวม
ขยะต้ังแต่เดือนสิงหาคม	 ปี	 2561	 มาเร่ิมดำาเนินการทอดผ้าป่าขยะ 
ในวันที่	14	กุมภาพันธ์	2562	ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก	แปรความหมาย
มาเป็นการรักสิ่งแวดล้อม	
	 “ชาวบ้านแยกขยะ	 นำามาร่วมทำาบุญกับเราไม่ว่าถุง	 ขวด
พลาสติก	ขวดแก้ว	กระดาษ	เขาจะนำามาบริจาค	เรารวบรวมจำาหน่าย
เอาเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง	 ในส่วนที่งบประมาณ
หลักของรัฐเข้าไม่ถึง	 อย่างการช่วยซ้ือผ้าอ้อมผู้ใหญ่	 เคร่ืองใช้จำาเป็น 
ที่ผู้ป่วยต้องการ”	
	 เขาเล่าว่า	ตอนที่เริ่มโครงการครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม	2561	
ไดรั้บคำาถามจากชาวบา้นวา่	ทอดผ้าปา่ขยะคอือะไร	เอาขยะมาทำาอะไร	
	 “แม้ว่าพื้นที่อ่ืนอาจทำามาแล้ว	 ชาวบ้านในตำาบลโคกม่วง	 
เขาไม่เข้าใจ	 ไม่เคยทำา	 เขาก็ว่า	 ขยะนี้ทอดผ้าป่าได้ด้วยหรือ	 ปกติจะ
เห็นว่าทอดผ้าป่าก็ทอดกับเงิน	เราก็บอกว่าขยะก็นำาไปทำาบุญได้”
	 สหรัฐมองว่า	ขยะทีเ่ก็บรวบรวมตามบา้นเรือนประชาชนมกัจะ
ไม่มีมูลค่า	 หรือมีค่าน้อยจนไม่น่าสนใจ	 ยกตัวอย่างขยะกระสอบหนึ่ง
อาจขายได้	 2	 บาท	 หรืออาจขายยาก	 แต่พอมารวมระดับตำาบล	 
และอำาเภอ	 ปริมาณมากทำาให้มันมีค่าขยะเป็นหลัก	 2-3	 หมื่นบาท	 
จึงจะมีพลังพอจะทำาอะไรได้	
	 เมื่อเข้าใจว่าทอดผ้าป่าขยะคืออะไร	 ชาวบ้านจะคัดแยกขยะ 
เอาไว้	 เมื่อจำานวนเยอะพอสมควร	 จะโทรให้ทางเทศบาลไปรับ	 หรือ
หากจำานวนไม่เยอะมาก	 อาจรอเวลามาประชุมที่เทศบาล	 ก็จะพามา 
ให้เอง	 สำาหรับในวันทอดผ้าป่าขยะ	 ชาวบ้านจาก	 9	 หมู่บ้านในเขต
เทศบาล	 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รพ.สต.	
โรงเรียน	องค์กรเอกชน	มาร่วมขบวนผ้าป่าขยะอย่างคึกคัก	
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	 “ท่ีตำาบลโคกม่วง	 การทำางานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่	 จะไป 
ในทศิทางทีส่อดคล้องกันอยูแ่ล้ว	การจดัการขยะ	ทางกำานนั	ผู้ใหญบ่า้น	
เข้ามามีส่วนร่วมทุกอย่างไม่ว่าในการกำาหนดจุดเก็บขยะในชุมชน	 
การประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะมอบให้กับเทศบาล	 เราใช้
กลไกของกำานัน	ผู้ใหญ่บ้านมาทำางาน	เนื่องจากว่า	ส่วนนี้มีการทำางาน
กันอย่างเข้มแข็งมาตลอด”
	 สหรัฐเล่าว่า	จากกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ	ทำาให้ชาวบ้านตื่นตัว
เร่ืองคัดแยกขยะราว	 80%	 เมื่อมีกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ	 ไม่ว่า 
งานแต่งงาน	งานบวช	งานศพ	ชาวบ้านจะพร้อมแยกขยะใส่ถุงเอาให้
เทศบาลไปรับ	 หรือพอชาวบ้านมาขออนุญาตจัดงาน	 เทศบาลรับรู้ 
ก็บอกให้เก็บขยะ	ส่วนจะขายเองหรือให้เทศบาลไปรับก็ย่อมทำาได้	
	 สำาหรับแผนการทอดผ้าป่าขยะ	 สหรัฐเล่าว่า	 จะทำาต่อเนื่อง 
ทุกปี	 โดยเฉพาะวันที่	 14	กุมภาพันธ์	 ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก	จะสื่อ
เป็นการมอบความรักให้กับสิ่งแวดล้อม	 ยังส่งมอบความรักไปยัง 
ผู้ป่วยติดเตียง	 เพราะเงินส่วนนี้จะนำาไปช่วยเหลือดูแลพวกเขา	 
โดยการคดัเลือกผู้สมควรไดรั้บการช่วยเหลือ	เปน็หนา้ทีข่องผู้ใหญบ่า้น	 
กับคณะกรรมการร่วมที่ตั้งขึ้นมา	
	 “มองว่าปรากฏการณ์ที่น่าพอใจจากการทอดผ้าป่าขยะ	ทำาให้
เห็นความเข้มแข็งของชุมชน	ระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น	เห็นการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด	 มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	 จนลดขยะจากจำานวน	
60	กวา่ตนั	เหลือเพยีง	20	กวา่ตนัในแต่ละเดอืน	รายจา่ยในการบริหาร
จัดการขยะลดลง	สามารถที่จะนำาไปพัฒนาในส่วนอื่นแทนได้”
	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 เทศบาลตำาบลโคกม่วง	 เล่าต่อว่าสิ่งที่
ดำาเนินการชาวบ้านเข้าใจ	ให้ความร่วมมืออย่างมาก	นอกจากกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะ	 ส่วนที่ทำาไปพร้อมกันคือให้ความรู้ในเร่ืองการคัดแยก
ขยะ	การทำาถังขยะเปียกครัวเรือน	และการจัดทำาถนนไร้ถัง	ให้ชาวบ้าน
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แยกขยะ	 วางตามจุดนัดเวลาเก็บแทน	 สิ่งที่สำาคัญอย่างหนึ่งที่กำาลัง
ดำาเนินการคือผลักดันธรรมนูญตำาบลโคกม่วง	 ในการสร้างข้อบังคับ 
การคัดแยกขยะ	การจัดการขยะให้ครบวงจร	
	 นอกจากขยะทั่วไป	 ทางเทศบาลตำาบลโคกม่วงยินดีรับเสื้อผ้า
เก่า	เสือ้ผ้ามอืสอง	รองเทา้เก่า	เอาไปจำาหนา่ยแล้วก็เอาเงนิเขา้กองทนุ
ฟื้นฟู	เช่นเดียวกัน	ซึ่งนอกจากซื้ออุปกรณ์การแพทย์	ก็ใช้ในการเยี่ยม
ผู้ป่วย	ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่	เสื้อผ้า	ไปให้เขา	
	 การทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	 หากหน่วยงานหรือพื้นที่อ่ืน	
จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล	 ทางเทศบาลตำาบลโคกม่วงพร้อมเอาขยะ 
ไปช่วยทำาบุญร่วมกับเขา	 เพราะถึงเวลา	 พวกเขาก็กลับมาช่วยเช่น 
เดียวกัน	
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เครือข่ายร่วมภัยพิบัติหาดใหญ่
ขยายแนวรุกประเด็นและพื้นที่

	 มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 (Southern	Cities	Climate	Change	Resilence	
Network	 หรือ	 SCCCRN)	 ก่อตั้งเมื่อสิงหาคม	 2559	 ยกฐานะ 
มาจากโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศพื้นที่หาดใหญ่ในระยะยาว	 (Asian	 Cities	 
Climate	 Change	 Resilence	 Network	 หรือ	 ACCCRN)	 ซ่ึง 
ดำาเนินงานมาต้ังแต่ปี	 2553	 ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิ 
ร็อคก้ีเฟลเลอร์	 ผ่านทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	 เพื่อมาขับเคล่ือน
ดำาเนนิงานดา้นการเตรียมความพร้อมรับมอืตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับเครือข่ายความร่วมมือกับ	 10	 เมือง	 จาก	 4	 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย
 สมพร	สิริโปราณานนท์	ประธาน	SCCCRN	เล่ายอ้นต้ังแต่
สมัย	 ACCCRN	 ว่าเร่ิมทำางานมาจากสมัยที่หาดใหญ่ยังไม่มีระบบ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 จากส่วนเก่ียวข้อง	 โดยปี	 2553	 มูลนิธิ 
ร็อคกี้เฟลเลอร์เห็นความสำาคัญของ	Climate	Change	ในประเทศไทย	
ม	ี2	เมอืงทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุ	คอืหาดใหญแ่ละเชียงราย	เทศบาลนคร
หาดใหญ่ไม่กล้ารับคนเดียว	แต่คำาว่า	City	ก็เอาเทศบาลนครหาดใหญ่
เป็นตัวตั้ง	ขยายพื้นที่หลายเทศบาล	ชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สำานักงาน
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อุตุนิยมวิทยา	สำานักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	สำานักงานทรัพยากร
น้ำา	 สำานักงานชลประทาน	 โดยมีคุณพิชยา	 แก้วขาว	 เป็นผู้นำาฝ่าย 
ประชาสังคม
	 “สำาหรับผมรับบทเป็นประธาน	 ACCCRN	 ตอนนั้นดำารง
ตำาแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาชวนคุณชาคริต	 โภชะเรือง	
จากมูลนิธิชุมชนสงขลาเข้ามา	มีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเลขานุการ”
	 สมพรเล่าว่า	ขณะนั้น	Climate	Change	หาดใหญ่	มองอยู่
อยา่งเดยีวเร่ืองน้ำาทว่ม	ซ่ึงปญัหาน้ำาทว่มทีผ่่านมาไมม่ใีครบอกล่วงหนา้
ได้ว่าจะท่วมเมื่อไร	 ท่วมได้ไง	 แต่โครงการฯ	 ไม่ได้คิดถึงสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อป้องกันน้ำาท่วม	ก็มาคิดระบบเตือนภัย	

	 “ตอนนั้นเรามีการทำางานวิจัยต่างๆ	 อย่างวิจัยศักยภาพ 

ของเมือง	 วิจัยอากาศทางอุตุนิยมวิทยาว่า	 อุณหภูมิเพิ่มขึ้นก่ีองศา 

131ฉบับ Songkhla Vision 2027



วิจัยเร่ืองความเปราะบางของชุมชนในละแวกเมืองหาดใหญ่	 เพราะ 

มองว่า	 แม้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดน้ำาท่วมได้	 แต่สามารถปรับตัว

คนหาดใหญ่ให้อยู่กับน้ำาท่วม	คือรู้ล่วงหน้า	และมีความเข้มแข็งพอจะ

รับมือ”

	 คร้ันเร่ิมโครงการรับมือน้ำาท่วมกับพื้นที่ลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา 

ที่หาดใหญ่ในทุ่งลุง	ตำาบลพะตง	ก็เห็นว่าชาวบ้านรับมือน้ำาท่วมได้	

	 สมพรเป็นผู้นำาแนวคิดใช้กล้อง	 CCTV	 มาใช้ติดตาม 

ระดับน้ำาในคลองอู่ตะเภา	เพื่อรับมือน้ำาท่วม	โดยติดกล้องท่ีคลองแงะ	

บ้านพรุ	 การใช้กล้อง	 CCTV	 เห็นภาพน้ำาไหลนำาเสนอผ่านเว็บไซต์	

hatyaicityclimate.org	ให้ประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวัง	และเตือนภัย
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ล่วงหน้า	ในเว็บไซต์ยังนำาเสนอข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

มภีาพเรดาร์ของสำานกังานอุตุนยิมวิทยา	สำานกังานชลประทาน	เปน็ต้น	

ยงัมกีารออกไปประชาสมัพนัธ์เร่ืองนีใ้หห้นว่ยงานอ่ืนไดรั้บรู้	การใช้งาน

เว็บไซต์	ต่อมาประสบความสำาเร็จมาก	เพราะเป็นเว็บไซต์ที่คนเข้ามาดู

ในช่วงที่จะเกิดปัญหาน้ำาท่วมถึง	180,000	คน	ภายในช่วงเวลาสั้นๆ	

	 นอกจากเว็บไซต์สมพรเล่าว่า	 ยังมีการจัดเครือข่ายของคน 

ในแต่ละลุ่มน้ำา	เฝา้ระวงัแต่ละจดุ	มกีารรายงานผ่านไลนก์ลุ่มใหรั้บทราบ

อีกด้วย	

	 รูปแบบดงักล่าวนีเ้อง	ไดต้้นแบบขยายผลเปน็โครงการเช่ือมโยง

เครือข่ายเตือนภัย-ภัยพิบัติ	 5	 ลุ่มน้ำา	 ประกอบด้วย	 ลุ่มน้ำาคลอง 
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อู่ตะเภา	ลุ่มน้ำานาทวี	 ลุ่มน้ำาเทพา	ลุ่มน้ำาคลองภูมี	 ลุ่มน้ำาคาบสมุทร

สทิงพระ	จ.สงขลา	และโครงการวางระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันปัญหา

อุทกภัยของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้	

	 เมื่อโครงการของ	ACCCRN	จบในปี	 2559	ทางคนทำางาน 

ก็มามองร่วมกันว่าจะทำาโครงการนี้ต่อเนื่องได้อย่างไร	 เนื่องจากหาก 

จะปิดโครงการไม่ทำาอะไรต่อ	 หลายคนก็บอกว่าเสียดายตัวอย่างของ 

การทำางานอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริง	 กลายเป็นผลงานสำาคัญของ 

หลายคน	 หลายภาคส่วนมาร่วมทำางานก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ 

ในทางอ้อม	

134 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   เล่ม 7



	 เมื่อเสนอเทศบาลนครหาดใหญ่ดำาเนินการต่อเขาก็ไม่กล้ารับ	

เพราะว่างานนี้ขอบเขตกว้างกว่าเทศบาล	 เมื่อจะให้ข้าราชการ 

ส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานเขาก็รับว่าไม่พร้อม	 ในที่สุดก็ตั้งมูลนิธิ 

เครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

Southern	 Cities	 Climate	 Change	 Resilence	 Network	 

(SCCCRN)

	 “เป้าหมายมูลนิธิไม่ได้หาเงินเป็นหลัก	 ปรัชญาของมูลนิธิ	 

ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าภาพ	 ประชาชนเป็นเจ้าของ	 มองว่าเป็นมูลนิธิ

มหาชน	 ไม่ได้ต้ังขึ้นมาเพื่อเอาเงิน	 ทุกองค์กรที่มาเป็นภาคีของเรา	 

เป็นเจ้าภาพร่วม	 ตอบสนองความต้องการของประชาชน	 บทบาท	 

ก็จะเป็นการเชื่อมต่องานถนัดที่เราทำามาตั้งแต่ครั้งแรก”

	 สมพรกล่าวและมองเปา้หมายกวา้งกว่าเดมิ	คอืเมอืงในภาคใต้	

เร่ิมขยับจากที่หาดใหญ่	 และไม่ทำาเฉพาะแค่เร่ืองน้ำาท่วมอย่างเดียว	
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เพราะมองว่าปัญหาน้ำาท่วมมีการแก้ไข	 ทำาคลองให้กว้างขึ้น	 หลาย 

หน่วยงานก็มีกล้อง	 CCTV	 ใช้งาน	 ไม่ว่าเทศบาล	 มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	 ก็ไม่ต้องทำาซ้ำา	 ที่คิดพัฒนาอย่างเดียวคือยกระดับ	 

จากเว็บไซต์มาเป็นแอพพลิเคช่ัน	 เป็นสมาร์ทเตือนภัยน้ำาท่วมซ่ึงจะ

ดำาเนินการในปีนี้”

	 นอกจากน้ำาท่วม	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สนใจเพิ่มขึ้น	 คือ 

ปัญหาของภัยแล้ง	หมอกควัน	ฝุ่น	PM2.5	การกัดเซาะชายฝั่ง	และ 

ดินสไลด์	 	

	 กรอบวิธีคิด	 จากการถอดบทเรียน	 ACCCRN	 การทำางาน	 

ที่มี	6	ภาคส่วน	เป็นภาคีร่วมมือ	อย่างเช่น	กลุ่มทางสังคม	นักวิชาการ	

ผู้เกี่ยวข้อง	ข้าราชการส่วนภูมิภาค	ท้องถิ่น	เอ็นจีโอ	พบว่าทั้งหมดนี้

ร่วมกันทำางาน	ยึดหลักการมีส่วนร่วม	อย่างจริงจัง	 ทำางานในรูปแบบ
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ของการบูรณาการ	 มีความเช่ือถือซ่ึงกันและกัน	 มีการจัดการความ

สัมพันธ์ทางการเมือง	มีการใช้หลักของการจัดการบริหาร

	 “นั้นคือสิ่งที่มาจากข้างนอก	 ข้าราชการเขาอาจจะมีจิตบริการ	

ส่วนเราเองก็ต้องมีเร่ืองของจิตสาธารณะ	 คิดถึงส่วนรวม	 โมเดลนี้ 

นำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 มองว่านำาไปใช้ในทุกเร่ือง	 ประเด็น 

การมีส่วนร่วม	 การจัดการความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน	 

กับส่วนรวม	 ให้ทำางานให้พ้นจากขอบเขตที่คุณต้องทำา	 เช่น	 คุณเป็น 

ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่	 คุณต้องทำางานมากกว่าเทศบาล 

นครหาดใหญ่	 การมีส่วนร่วมกับเอกชน”	 เขาสรุปแนวคิดการทำางาน 

ช่วงที่ผ่านมาซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดที่ถูกนำาไปเสนอในการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกของเขาเอง	ทีค่น้พบวา่สว่นสำาคญัอยา่งหนึง่ในกระบวนการ

ดังกล่าว	คือการจัดการความสัมพันธ์ทางการเมืองนั่นเอง	

	 “หลายคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้	แต่มีความสำาคัญในการทำางาน

แบบนี้จริงๆ	 ผมเอามาใช้เวลาที่ผมนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะของ	 

SCCCRN	 แต่เวลาที่ออกนอกพื้นที่	 ลงไปทำางานต่างๆ	 ผมไม่ได้	 

เป็นประธานแล้วนะ	ถ้าไปที่เทศบาลนครหาดใหญ่	นายกเป็นประธาน	

หากไปทำาที่ทุ่งลุง	นายกทุ่งลุงก็เป็นประธาน	ผมเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์	

เพราะเราต้องการให้งานสำาเร็จ	 แต่เราไม่ต้องการว่าต้องเป็นเจ้าภาพ 

ทุกเมื่อ	 นั้นคือการจัดการที่เป้าหมายอยู่ที่งาน”	 เขากล่าวว่าในสังคม 

ที่เป็นอยู่	 การทำางานแบบนี้ต้องยืนยันตัวตนว่าทำางานสังคม	 แต่ไม่ได้

เล่นการเมอืง	เพราะนกัการเมอืงจะกลัวคนทีท่ำางานแบบนีก้ลายมาเปน็ 

คู่แข่งทางการเมือง	

	 “สำาหรับผมยืนยันเสมอว่าผมไม่เล่นการเมือง	 ไม่ต้องห่วงผม	

เพราะฉะนั้นเต็มที่กับผมเลย	ผมยืนยันในข้อนี้”
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 สันติ	 จันทโณ	 รองนายกเทศมนตรี	 เทศบาลตำาบลพะตง	
อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เล่าว่าการรับมือน้ำาท่วมของพื้นที่	 
เมื่อถึงใกล้ฤดูน้ำาหลาก	 ช่วงเดือนตุลาคมทุกปี	 สิ่งที่ทำาอันดับแรก	 
คือจะมีการเชิญทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม	 ไม่ว่าจะเป็น	 อบต.	 กำานัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	 โรงงาน	 ชุมชน	 โรงเรียน	 และส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่	 
เข้ามาปรึกษาหารือ	
	 “เพื่อจะวางแผนว่าใครอยู่จุดไหน	อย่างเช่น	ต้นน้ำา	เป็นความ
รับผิดชอบของกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อบต.ที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ให้เราว่า	มีปริมาณน้ำาเท่าไร	มีโอกาสที่จะท่วมในพื้นที่เราได้หรือเปล่า	
เราทำากันแบบนี้ทุกปี”
	 เขาเล่าว่า	เครือขา่ยนีเ้นน้ทีผู้่นำา	แมจ้ะมกีารอบรมการเฝา้ระวงั
ของฝ่ายป้องกันภัย	 แต่บางคร้ังคนเหล่านี้หายไปจากระบบได้	 แต่คน 
ที่อยู่ในตำาแหน่ง	 สามารถติดต่อได้ง่ายกว่า	 อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งถือว่ารับผิดชอบไปโดยปริยาย	แต่ต้องมาคุยหรือต่อสายคุยกัน
	 “แม้ที่นี่ฝนไม่ตก	แต่ที่ต้นน้ำาอาจตกหนักแล้วก็ได้	ถ้าหนักจริง
ก็ต้องขึ้นไปดูในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำาว่ามีโอกาสมาท่วม 
ในพื้นที่เรามากน้อยแค่ไหน”	 สันติกล่าวและว่า	 ในส่วนชุมชนตำาบล 
พะตงจะมีเครือข่ายหลักก็คืองานป้องกัน	 จะมีวิทยุเคร่ืองแดงที่ทาง	
ACCCRN	สนบัสนนุมา	ใช้วทิยรุายงานสถานการณ์กันวา่เปน็อยา่งไร	
ปกติก็มีการซักซ้อมกัน	เพราะถ้าจู่ๆ	มาใช้ในตอนวิกฤติคงไม่ทัน	หรือ
ถ้าเคร่ืองมปีญัหาจะไดซ่้อมเอาไวก่้อน	ซ่ึงวทิยเุคร่ืองแดงมกัีนทกุชุมชน
	 เดือนตุลาคมจะเป็นจุดเร่ิมมีการนัดประชุม	 หลังจากนั้นจะมี
การพูดคุยกัน	ฟังข้อมูลจากสำานักงานอุตุนิยมวิทยา	และ	ACCCRN	
	 “แต่เราก็มีอุตุส่วนตัวจากเครือข่ายจะแจ้งเรามาโดยตรงถึง 
สภาพอากาศ	ถ้าเกิดฝนตกจริงในพื้นที่	ก็สามารถจะเชื่อมโยงกันได้เลย	
ที่ผ่านมาการระวังภัยพิบัติของเราได้ผล	 100%	 ในระบบที่วางไว้”	 
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เขาเล่า	 และว่าเครื่องมืออื่นมีการใช้กล้อง	 CCTV	 ของ	 ACCCRN	
โดยกล้องตัวสำาคัญได้รับการสนับสนุนมาจากเอกชน	 อยู่ที่ชุมชน 
ควนเนียง	 อันเป็นจุดรวมทั้งหมดของน้ำาด้านบน	 ก็สามารถประเมิน	
สถานการณ์ตรงนั้นได้เลยว่าโอกาสที่จะมาท่วมในพื้นที่เทศบาลตำาบล
พะตง	มีแค่ไหน	หรือจะท่วมกี่ชุมชน
	 เคร่ืองมืออ่ืนที่	 ACCCRN	 ให้มา	 เป็นอุปกรณ์ช่วยน้ำาท่วม
ต่างๆ	เช่น	เชือก	อย่างที่ชุมชนต้นลุง	จะใช้เชือกโยง	เพื่อให้ชาวบ้าน
สะดวกในการเดินทางออกมารับแจกของ	 แจกน้ำาหากมีความจำาเป็น	 
คนที่ไม่อยู่กับบ้านเรือนมีการจัดจุดอพยพที่ชัดเจนมีความพร้อม 
ทุกด้าน	
	 สำาหรับกิจกรรมที่เราจัดกันอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับลำาคลอง	 
สันติเล่าว่า	 เน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน	 โรงงาน	 ชุมชน	 ราชการ	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทุก	4	 เดือน	ยิ่งสมัยก่อนมีปัญหา
โรงงานปล่อยน้ำาเสียลงลำาคลอง	ก็จัดถี่กว่านี้	
	 “ปัญหาโรงงานเราก็ต้องมีกุศโลบายในการจัดการหลายอย่าง	
เราพยายามจะช่วยดูแลลำาคลองร่วมกัน	 นั่นเป็นสิ่งสำาคัญ	 เพราะ	 
ถ้าต่างคนต่างปล่อยน้ำาเสีย	 ต่างทิ้งขยะลงไปในคลอง	 ที่ผ่านมา 
ขยะมาก	 เราก็ทำาฝายดักเอาไว้	 มองว่าท่าทีโรงงานเปล่ียนไปในทาง 
ที่ดีขึ้น	 แต่ก่อนเราต้องไล่จับเขาเหมือนจับโจร	 แต่ผมก็เปล่ียน
กระบวนการคิด	 คือคิดว่าเรามาเป็นเพื่อนกัน”	 เขาเล่าและว่ามุมมอง
ใหม่ไม่ได้แต่จ้องเอาผิดโรงงานอย่างเดียว	 มองว่ามาเป็นเพื่อน	 
นานไปมันก็เกิดเป็นธรรมาภิบาลขึ้นมาระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม	
ชุมชน	และเทศบาล	เราสามารถเช่ือมโยงต่อสายตรงกันได	้เปน็มติิใหม่
ของการสร้างความร่วมมือ	ดึงมาทำางานร่วมกัน	ทั้งด้านการดูแลคลอง	
และเรื่องภัยพิบัติด้วย	
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	 การจดัการภยัพบิติัทกุวนันี	้สนัติจงึไดค้วามร่วมมอืฤดนู้ำาหลาก	
โรงงานหลายแห่งพร้อมบริจาคน้ำาดื่ม	 อาหารแห้ง	 เข้ามาพร้อม 
ช่วยเหลือในภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆ	
	 “เราก็ทำาละเอียดมากในการดูแลพ่อแม่พี่น้องในภาวะดังกล่าว	
เราเปน็ต้นแบบในการเฝา้ระวงั	ดแูล	ช่วยเหลือ	โดยเฉพาะการเฝา้ระวัง	
ถือว่าที่ผ่านมาทำาได้	 100%	 ไม่มีการผิดพลาด	 ผมมาเป็นผู้บริหาร
เทศบาล	 อยู่รับผิดชอบก็เกือบครบ	 20	 ปี	 ชาวบ้านก็มีความเช่ือถือ	
อย่างการประกาศเหตุน้ำาท่วม	ถ้าเสียงผม	เขาก็จะเชื่อถือ”	
	 ปัญหาที่ผ่านมามองว่า	 เกิดความไม่เข้าใจของชาวบ้าน	 
ความไม่ชัดเจนในสถานการณ์ภัยพิบัติ	 บางคร้ังมีข่าวลือ	 ยิ่งสมัย
การเมืองคนละฝ่ายก็อาจต้องการทำาลายกันทางการเมือง	 ข้อมูล 
บางอย่างต้องการสร้างความสับสน	 ชาวบ้านแตกต่ืน	 แต่ทุกวันนี้
การเมอืงเปน็เนือ้เดยีวกันทัง้ตำาบล	ไมม่คีวามขดัแยง้	มผู้ีนำาทีป่รองดอง
กันได้	ชาวบ้านพร้อมฟังจากเทศบาล	
	 “สิ่งที่สำาคัญในการเตือนภัยคือความจริง	 ชาวบ้านจะรู้ว่าสิ่ง 
ที่ประกาศจะเกิดขึ้นแน่	 แม้ข้อมูลนักวิชาการก็สู้ข้อมูลจากสนามจริง 
จากเครือข่ายของเราไม่ได้	นี่คือประสบการณ์ที่เราได้มา	นายก	อบต.	
กำานัน	 โทรมารายงานเอง	 อยู่คู่ผมตลอด	 ช่วงน้ำาท่วมก็จะคอย 
ปรึกษากัน	 เมื่อจะออกประกาศต้องมีความชัดเจน	 ประกาศแล้ว 
ต้องจริง	 ข้อมูลจากภาคสนามของจริงแต่ข้อมูลกลางเอามาประกอบ	
เพราะส่วนนั้นอาจไม่ละเอียดในเชิงพื้นที่”
	 สำาหรับความต่อเนือ่ง	ในเวทกิีจกรรม	ทางเทศบาลตำาบลพะตง	
ยงัมกีาร	SWOT	ใหป้ระชาชนในพืน้ที	่เขา้ใจถงึบทบาทตัวเอง	วา่คลอง
ไมใ่ช่ของใคร	เมือ่มนัผ่านมายงัชุมชนต้องช่วยกันหาแนวทางดแูลรักษา	
โดยเห็นว่าที่ผ่านมาการทำางานมีหลายอย่างต้องทำาเพื่อตอบคำาถาม	
ไมใ่ช่ทำาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่	จะตอบโจทยภ์ยัพบิติั	ต้องมาช่วยกันดแูลคลอง	
ทำาหลายอย่าง	ก่อนจะมาลงที่คำาตอบภัยพิบัติ	
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 วรีะ	สมา่หลี	นกัอุตุนยิมวิทยาชำานาญการ	ศนูยอุ์ตนุยิมวทิยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 กล่าวว่า	 สมัยก่อนการเข้าถึงประชาชนของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก	 เพราะไม่มีสื่อกลางภายใน 
ที่จะให้คนที่รับข่าวสารโดยตรง	 ต้องผ่านช่องทางอ่ืน	 แต่ในปัจจุบัน	 
แก้ปัญหานี้โดยการสร้างเครือข่ายให้ชุมชนเป็นคนตัดสินใจ	 เพราะว่า
แต่ละชุมชนจะประสบกับภัยพิบัติที่แตกต่างกัน	 บางแห่งอาจเป็น 
ภัยแล้ง	น้ำาท่วม	ลมแรง	บางแห่งก็ไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้
	 เมื่อทางสำานักงานอุตุนิยมวิทยา	 ลงไปยังกลุ่มเครือข่ายจะได้
ทราบปัญหาเหล่านี้และแก้ปัญหาได้ตรงจุด	 และจากการสำารวจความ
เชื่อมั่น	ความพึงพอใจ	ของประชาชนต่อกรมอุตุนิยมวิทยาทำาให้ทราบ
ปัญหาของแต่ละพื้นที่	เจาะเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	
	 ชุมชนเหล่านี้	เมื่อเราให้บริการ	มีการประเมินผลทุกปีก็พบว่า	
เราสามารถบริการชุมชนตรงเป้าหมายความต้องการของประชาชน	
สำาหรับทำางานบริหารข้อมูลกับชุมชน	 ซ่ึงมีความหลากหลาย 
ฃทั้งข้าราชการ	 ผู้นำาท้องถิ่น	 ผู้นำาชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 เป็นต้น 
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มาเรียนรู้ร่วมกัน	จนรู้ความต้องการของประชาชน	มีรูปแบบการไปพบ
ประชาชนหลายคร้ัง	 เมื่อทราบความต้องการก็กลับมาออกแบบ 
การพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัย	 ซ่ึงโดยหลักๆ	 ก็คือการใช้โซเชียล 
มีเดีย	 ที่เข้าถึงได้เร็ว	 ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นการทำาไลน์กลุ่ม	 ข้อมูลจะ 
ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์	 ซ่ึงจะเป็นแกนนำาที่มีความรู้เร่ืองอุตุนิยมวิทยา 
อยู่บ้าง	 เพราะฉะนั้นโดยหลักๆ	 เราก็ไปให้ความรู้กับชุมชนที่พร้อม 
ชุดหนึง่ก่อน	ทีส่ามารถรับรู้	ทำาหนา้ทีแ่ทนอุตุฯ	ไดใ้นเบือ้งตน้	ใหค้วาม
รู้เร่ืองแผนที่อากาศ	 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยา	 ที่ทางกรม
อุตุนยิมวิทยาใช้บอ่ยใหพ้อรู้พืน้ฐานนดิหนึง่ก่อน	ถา้ไมเ่หลือบา่กวา่แรง
เขาจะถ่ายทอดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เบื้องต้น	 แต่ถ้าเขามี 
ข้อสังสัยหรือมีข่าวลือเข้ามา	 เขาก็จะแค็ปหน้าจอ	 ส่งผ่านมาทางกรม 
อุตุฯ	 ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวง	ถ้าตรวจสอบไปว่าเป็นข่าวลวง 
เขาก็จะเชื่อเพราะเราเป็นส่วนราชการ	
	 เราก็คยุกับเขาต่อวา่	ถา้ช่วงอากาศปกตจิะสง่ขอ้มลูวนัละก่ีคร้ัง	
ในกลุ่มไลน์	 หรือถ้าสภาพวิกฤติเราจะส่งอย่างไร	 กับชาวบ้าน	 อย่าง
กรณีพายุปลาบึก	 ที่เข้ามากินระยะเวลา	 4-5	 วัน	 ก่อนจะเข้ามา	
ประชาชนก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาจริงไหม	 จะมีผลกระทบอย่างไร	 
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พอ	 2-3	 วันก่อนเข้าเราก็แจ้งเตือนว่าปลาบึกมันจะเข้าชายฝั่ง 
ของอ่าวไทย	 เราก็ประชุมกัน	 มีการตัดก่ิงไม้ป้องกันการล้ม	 หักโค่น	 
ซึ่งตรงนี้เป็นการจัดการที่ดีของชุมชน	ความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้น	มีการ
อพยพคนชายทะเลเข้ามาอยู่ในวัด	 มัสยิด	 โรงเรียน	 เพื่อความ 
ปลอดภัย	
	 “ก็เป็นตัวอย่างของการลดความสูญเสีย	 จากเดิมเราอาจ 
สูญเสียชีวิต	 ทรัพย์สิน	 มาเป็นการสูญเสียทรัพย์สิน	 ที่อยู่นอกเหนือ 
การควบคุมได้	
	 ประเมินตามแนวทางนี้	 วีระมองว่า	 เกิดความสำาเร็จ	 มีการ 
ตอบรับที่ดี	 มีการออกไปพบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	 มีการจัดสัมมนา
ใหญ่ปีละคร้ัง	 ชุมชนอยากให้ทำาต่อเนื่อง	 ในปัจจุบันนำาเสนออินโฟ 
กราฟฟิค	 มีการพยากรณ์อากาศไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก	 ทุกวันอังคาร	 
ส่งให้ชาวบ้าน	มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง	แล้วก็ประเมินผลกลับมา
	 “เรายังส่งผ่านต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนด้วยเพื่อก้าวทัน
เทคโนโลยีในช่วงต่อไป	 จะได้สานต่อ	 ต่อยอดไปยังผู้สูงอายุ	 เราลง 
ไปยังพื้นที่	ยังพบว่าส่วนใหญ่คนแก่จะอยู่บ้าน	กลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยี
ค่อนข้างยาก	 เราจะไปเช่ือมต่อกับนักเรียน	 ให้สามารถดูข้อมูล	 เพื่อ
วางแผนสิ่งเหล่านี้ได้”	 เขากล่าวและว่า	 สำาหรับโครงการนี้เราจัดให้ทำา
อย่างต่อเนื่อง	 โดยรายงานทางกรมให้มีการสนับสนุนเพิ่มเครือข่าย 
ออกไปเรื่อยๆ	อย่างมีศักยภาพ
	 ถึงตอนนี้ชาวบ้านสามารถเอาข้อมูลอุตุมาใช้ได้เยอะ	 มีความ
มั่นใจในตัวของอุตุนิยมวิทยา	 การจัดการภัยพิบัติในชุมชนก็จัดการ 
ได้มากขึ้น	 เป็นการช่วยเหลือประชาชน	 ลักษณะนี้ไม่เคยมีมาก่อน 
แกนนำาชุมชนก็จะเคลื่อนร่วมด้วย	เพื่อเตือนภัยพิบัติ
	 “กรมอุตุมบีคุลากรไมม่าก	เราต้องการเพิม่เครือขา่ยจำานวนมาก	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 ทั้งด้านกิจกรรม	 ทางด้านอาชีพ	 ด้านภัยพิบัติ	
ความเป็นอยู่ของประชาชน”
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แผนอุทกภัยลุ่มน้ำารัตภูมี
ปรับเทคโนโลยีช่วยทำานา	

	 สถานการณ์น้ำาท่วมลุ่มน้ำารัตภูมี	 ไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานาน
หลายปี	 เครือข่ายยังจับมือทำางานเฝ้าระวัง	 ผ่านการติดต่อทาง 
โซเชียลเน็ตเวิร์ก	 มีระบบรายงานอากาศอุตุนิยมวิทยาที่เข้าถึงพื้นที่ 
มากขึ้น	ที่ยังปรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วย	
 สมนึก	 หนูเงิน	 แกนนำาเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำา 
รัตภูมี	เล่าว่าเมื่อปี	2549	เกิดเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำารัตภูมี	
ซึง่เป็นการรวมตัวตั้งแต่ต้นน้ำา	กลางน้ำา	ปลายน้ำา	ในอำาเภอรัตภูมิ	และ
อำาเภอควนเนียง
	 ในลุ่มน้ำารัตภูมี	 อันเป็นลุ่มน้ำาสาขาของทะเลสาบสงขลาได้มี 
การจดัการเก่ียวกับธรรมนญูลุ่มน้ำารัตภมู	ีในป	ี2550	และประกาศใช้มา
จนปัจจุบัน	เนื้อหาสาระธรรมนูญลุ่มน้ำา	มี	6	หมวด	18	ข้อ	เป้าหมาย
ที่วางเอาไว้คือทำาอย่างไรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 นำาไปสู่ 
การปฏิบัติ	โดยออกเป็นเทศบัญญัติ	หรือข้อบัญญัติ	เพราะว่าเมื่อเป็น 
กฏหมายจะง่ายต่อการนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
	 เก่ียวกับการป้องกันภัยพิบัติ	 ในเครือข่ายก็มีการรวมตัวกัน 
ภายใต้ธรรมนูญลุ่มน้ำา	 และมีการเฝ้าระวัง	 ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา 
โดยคุณชาคริต	 โภชะเรือง	 มาทำาเวทีและวางรูปแบบการเตือนภัย 
ตอนนั้นการติดต่อทางไลน์ยังไม่แพร่หลาย	 ก็ใช้การสื่อสารโดยใช้วิทยุ
เครื่องแดงสื่อสารกันว่าระดับน้ำาของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร	
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	 “นอกจากวิทยเุคร่ืองแดง	มแีผนวดัระดบัน้ำาทีอ่อกแบบมาจาก

มูลนิธิชุมชนสงขลา	 มาติดต้ังเพื่อบอกระดับในการเตือน	 เฝ้าระวัง 

ตามจุดต่างๆ	ที่กำาหนด”	สมนึกเล่า	

	 หลังจากนั้นมีพัฒนาการจากสำานักงานทรัพยากรน้ำาภาค	 8	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และสำานักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	

มาติดต้ังตัววัดระดับน้ำาที่บริเวณชุมชนเขาพระ	 ท่าชะมวง	 และ 

เขาตกน้ำา	 เพื่ออ่านและส่งข้อมูลเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำานักงานป้องกัน

ภยัฝา่ยพลเรือน	ขอ้มลูเรียลไทมน์ีส้ามารถเขา้ไปดรูะดบัน้ำาเพือ่เตือนภยั

หากจะเกิดภาวะน้ำาทว่ม	ซ่ึงตอนนีย้งัใช้งานไดอ้ยู	่และสำานกังานปอ้งกัน

ภยัฝา่ยพลเรือน	และสำานกังานชลประทาน	ใช้นำามาเตอืนภยั	ผ่านทาง

เครือข่ายลุ่มน้ำาที่จะส่งต่อกันทางไลน์หรือโทรศัพท์	

	 “ช่วงหลังเราหันมาใช้กลุ่มไลน์เป็นหลัก	จะมีกลุ่มไลน์เตือนภัย

ภูมี	 จะมีการแจ้งข่าวเตือนภัยว่าระดับแต่ละจุดในลุ่มน้ำาเป็นอย่างไร	

สมาชิกในกลุ่มจะมีการพูดคุยเรื่องเตือนภัยพิบัติกันเสมอ”
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	 สมนึกกล่าวว่า	 อย่างไรสถานการณ์น้ำาท่วมในลุ่มคลองภูมี 
ไมไ่ดรุ้นแรง	เนือ่งจากพืน้ทีจ่ากต้นน้ำาถงึปลายน้ำาระยะทาง	63	กิโลเมตร	
มีความลาดชันสูง	ระบายน้ำาได้เร็ว	สิ่งกีดขวางน้ำามีเพียงบางจุดที่ทำาให้
น้ำาท่วมซ้ำาซากอยู่บ้าง	 เช่น	 ที่ตำาบลคูหาใต้	 อีกแห่งคือริมทะเลสาบ 
แถวบา้นทา่หย	ีหว้ยลึก	ควนโส	ปากจ่า	เพราะว่าอยูป่ลายน้ำารับอิทธิพล
จากน้ำาทะเลหนุน	มักท่วมซ้ำาซากและขังอยู่นาน	4-5	วัน
	 นับเป็นโอกาสดี	 กรมอุตุนิยมวิทยามีโครงการลงมาสอน 
การอ่านพยากรณ์อากาศ	และอ่านแผนที่ดาวเทียม	ที่มีความละเอียด
เชิงพื้นที่และความละเอียดเชิงระยะเวลากับกลุ่มแกนนำา	 ซ่ึงล่าสุด 
กลุ่มทำานารัตภูมิติดตามพยากรณ์อากาศดังกล่าวเพื่อวางแผนการ 
ทำานา	 สามารถคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า	 และใช้วางแผน 
เฝ้าระวังน้ำาท่วมได้
	 “เราก็ปรับมาใช้วางแผนทำานาซ่ึงเปน็กลุ่มหลัก	ทีจ่ริงแล้วคนทำา
สวนยางก็ใช้วางแผนในการกรีดยางได้ด้วย	 หรือคนที่ปลูกผัก	 หรือ 
กิจกรรมอื่นๆ	”	
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	 สมนกึเล่าว่า	กับ	ACCCRN	(Asian	Cities	Climate	Change	
Resilence	Network)	หรือโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ
การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศพื้นที่หาดใหญ่ในระยะยาว	 
เครือข่ายลุ่มน้ำาภูมีเราได้เข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่เก่ียวเนื่องกัน	 ทั้งการ
พยากรณ์อากาศ	 การดูน้ำาท่า	 น้ำาฝน	 การเตรียมรับมือหากเกิด
สถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ำาท่วม
	 “แต่อย่างที่บอกว่าความรุนแรงน้ำาท่วมในรัตภูมิเท่าที่เจอมา 
ก็ถึงขั้นการอพยพคน	 การดูแลส่วนหนึ่งก็เป็นบทบาทหน้าที่หลัก 
ของท้องถิ่น	 เช่น	 อาหารการกิน	 หรือการดูแลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน 
ก็จะมทีางปศสุตัว์มาช่วยดแูล	ชาวบา้นทีเ่ล้ียงสตัวก็์มกีารเตรียมการ	เช่น
การเตรียมอาหารสัตว์	 ฟางแห้งเอาไว้ล่วงหน้า	 สำาหรับเล้ียงสัตว์กรณี 
น้ำาท่วม”	 เขาเล่า	 ธรรมนูญลุ่มน้ำามีประเด็นรับมือภัยพิบัติ	 แต่ภาค
ประชาชนมองว่ามีการเช่ือมโยงสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติในพื้นที่ 
มอียูแ่ล้ว	ถา้จะใหเ้กิดรูปธรรมตามเปา้หมาย	นา่จะผลักดนัสร้างบทบาท
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่านี้	 เพราะเขามีงบประมาณ 
มีคน	มีเครื่องมือ
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	 “ชาวบ้านเราเป็นจิตอาสา	 พอมาเจอภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ 
อาจจะแผ่วลงบ้าง	 แต่พอถึงเวลาต้องช่วยจริงๆ	 ผมเช่ือว่าทุกคน 
พร้อมช่วยอยู่แล้ว”	
	 การนำาธรรมนญูลุ่มน้ำารัตภมูสีูก่ารปฏิบติั	ในการรับมอืภยัพบิตั	ิ
สมนึกมองว่าโดดเด่นกับพื้นที่ตำาบลท่าชะมวง	 โดยเอากิจกรรม	 
หรือโครงการเข้าไปอยู่ในข้อบัญญัติ	 เช่นว่า	 โครงการด้านทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม	 สำาหรับที่ทำาคล้ายกันที่ตำาบลควนรู	 ส่วนตำาบลบางเหรียง	
อำาเภอควนเนียง	มีจุดเด่นเครือข่ายเฝ้าระวัง	
	 เขามองว่า	การเตรียมการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่ดี	แต่กระบวนการ
ทั้งหมดยังไม่ต่อเนื่อง	ไม่ว่าการให้ความรู้	การใช้เทคโนโลยี	การเรียนรู้
เกิดไดใ้นระดบักลุ่มหนึง่	บางทก็ีอยูท่ีส่ำานกึของชาวบา้น	เพราะวา่ถา้ยงั
ไม่เกิดเหตุ	คนไม่เห็นความสำาคัญ	
	 ทุกวันนี้เครือข่ายคลองภูมีไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วม	 แต่จะไปร่วม
อยู่กับกิจกรรมของเครือข่ายเอง	 เช่น	 พูดถึงเร่ืองการปลูกพืชร่วมยาง	
สมุนไพร	ตลาดสร้างสุขก็ใช้กิจกรรมย่อยเหล่านี้เป็นการพบปะกัน	
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 อิสมาแอล	 สามารถ	 ประธานสภาองค์กรชุมชน	 เทศบาล
เมืองกำาแพงเพชร	 อำาเภอรัตภูมิ	 เล่าว่า	 ปรากฏการณ์น้ำาไหลหลาก 
จากเขาพระซ่ึงเป็นต้นน้ำา	 ลงมาท่วมที่คูหาใต้	 และควนรูบางส่วน 
เป็นปกติ	 พื้นที่	 5-6	 เทศบาล	 ในลุ่มน้ำาภูมี	 ก็มีแผน	 มีเครือข่าย 
คุยกันระดับอำาเภอจัดทำาแผนการจัดการน้ำา	 และการจัดการภัยพิบัติ 
ร่วมกันเบื้องต้น	
	 “ในนามของสภาองค์กรชุมชน	ตำาบล	เราก็จะเสนอเป็นระดับ
จังหวัดต่อไป	 เพราะเครือข่ายของเราทั้งจังหวัดก็จะมีแผนเร่ืองนี้ 
เหมือนกัน	 เป็นแผนใหญ่ระดับจังหวัด”	 เขาเล่าว่า	 แผนดังกล่าว 
ทำาให้เมื่อถึงฤดูฝน	 ทางต้นน้ำาก็ต้องจัดระบบการเฝ้าระวัง	 ให้รับรู้ว่า
สถานการณ์น้ำาเป็นอย่างไร	 ใช้วิทยุเคร่ืองแดงติดต่อสื่อสาร	 เฝ้าระวัง
โดยใช้ตัววัดน้ำาที่มีอยู่แล้ว	 บริเวณชุมชนเขาตกน้ำา	 และชลประทาน 
ท่าชะมวง	 เพื่อประสานไปยังเทศบาล	 สำาหรับกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 
เป็นหน่วยที่มีส่วนร่วมโดยตรงเฝ้าระวังและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ	เอาไว้	
ให้พร้อมจะช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ	 ขณะที่ระบบแจ้งเตือนพื้นฐาน	
อย่างเช่นเสียงตามสายในชุมชน	 ก็ต้องมีความพร้อม	 สำาหรับบาง 
พื้นที่	 เช่น	 เขาพระ	อาจมีปัญหาดินถล่มด้วย	อาจต้องเตรียมอพยพ
ประชาชน	
	 “สิง่สำาคญัทีส่ดุทีจ่ะบอกใหช้าวบา้นรับรู้คอื	เมือ่ถงึฤดนู้ำาหลาก	
ทุกคนต้องเตรียมตัวเอง	 ไม่ว่าเคร่ืองอุปโภคบริโภค	 ถ้าท่วมขึ้นมา 
จริงๆ	อย่างน้อย	15	วัน-1	เดือนก็จะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน	ไม่ต้อง
รอรับการช่วยเหลือจากหน่วยราชการ”	 อิสมาแอลเล่า	 และว่าสภา
องค์กรชุมชน	จะมีกรรมการของสภาอยู่ตำาบลละ	2	คน	ตลอดลุ่มน้ำา 
ก็จะมานั่งประชุมกัน	 สามารถตัดสินใจทำางานได้เลย	 ก็ประสานกับ 
ส่วนอื่นด้วย	
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	 “ปีสองปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีน้ำาท่วม	 แต่เราก็เฝ้าระวัง	 ปัญหา 
ที่หนักคือหากฝนตกหลายวัน	 พื้นที่ เขาพระจะมี เ ร่ืองดินถล่ม	 
สภาองค์กรชุมชนและกำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประสานกัน	เขาก็จะมีข้อมูล
ว่าหมู่ไหนมีดินถล่มหรือน้ำาท่วม	 เราก็พร้อมจะช่วยในพื้นที่วิกฤติ	 
หนว่ยงานหลักทีต่อ้งประสานดว้ยมเีทศบาล	กำานนั	ผู้ใหญบ่า้น	ปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน	หน่วยกู้ภัย	ก็ต้องพร้อมตลอด”
	 หากทำางานตามแผนได้ในระดับนี้อิสมาแอลเช่ือว่าสามารถ 
ช่วยเหลือประชาชนได้	 เพราะเทศบาลมีเรือหรืออุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว
ที่จะเข้าไปช่วย	 แต่ชาวบ้านแต่ละครอบครัวต้องมีความพร้อมส่วนตัว
ระดับหนึ่ง	
	 “ทุกวันนี้มองว่าข่าวสารมาหลายทาง	 การสื่อสารของเรา 
ก็มีไลน์กลุ่มคุยกันอยู่	 ก็น่าจะดีกว่าสมัยก่อน	 สิ่งที่ควรทำาคือประสาน 
ให้ชาวบ้านเข้าใจเร่ืองนี้มากที่สุด	 ใช้แกนนำาสภาองค์กรชุมชนนี้แหละ 
ในการขับเคล่ือน	 ปัญหาจริงๆ	 อยู่ในบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้วย 
คนช่วยเหลือมีความพร้อมอยู่แล้ว	เพราะมีหน่วยงานเยอะ”
 จินตนา	อินทจันทร์	และ	จุฑามาศ	จันทร์ชู	 เครือข่าย
ภัยพิบัติลุ่มน้ำาภูมี	เล่าว่าพวกเธอทำางานเป็นเครือข่าย	ที่มีตั้งแต่ต้นน้ำา	
กลางน้ำา	ปลายน้ำา	
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	 “เราอยู่กลางน้ำา	 พอฝนตก	 2-3	 วันเขาก็แจ้งโดยการส่ง 
ทางไลน์	 เป็นภาพของน้ำาพื้นที่ต่างๆ	 เราเองก็ส่งภาพในพื้นที่ตัวเอง
เข้าไปในกลุ่มไลน์	ในนี้มีเครือข่ายหลายส่วน	เขาจะรู้”	
	 พวกเธอช่วยกันเล่าว่า	 ช่วงก่อนมีการประชุมพบปะกันบ่อย	 
แตช่่วงนีส้ถานการณ์ปกติ	ก็ติดตามฟงัเครือขา่ยอยู	่ก็ใช้กลุ่มไลนใ์นการ
แจ้งข่าว	รับข่าว	เพื่อการเตรียมพร้อม	ไม่ประมาท	เวลาที่ร่วมประชุม	
เห็นทุกส่วนมาร่วม	 ทั้ง	 อบต.	 ผู้ใหญ่บ้าน	 คนรับผิดชอบเขาก็ถาม 
ความต้องการชาวบ้าน	 กรณีน้ำาท่วม	 ว่าต้องการอะไร	 ซ่ึงหน่วยงาน
พร้อมสนับสนุนงบประมาณและเคร่ืองมือ	 ซ่ึงประชุมปีละ	 2	 คร้ัง	 
ส่วนประชุมใหญ่	จะมีนานๆ	ครั้ง
	 “งานจิตอาสา	 มองว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมาช่วย	 ร่วมมือ	 
และหาคนมาทำางานยากมาก	 คนที่ทำางานเป็นคนสูงอายุมากแล้ว	 
และทำางานหลายบทบาท”

 วรีะ	สมา่หลี	นกัอุตุนยิมวิทยาชำานาญการ	ศนูยอุ์ตนุยิมวทิยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 เล่าว่า	 สมัยก่อนการเข้าถึงประชาชนของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก	 เพราะไม่มีสื่อกลางภายใน 
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ที่จะให้คนที่รับข่าวสาร	 ปัจจุบันแก้ปัญหานี้โดยการสร้างเครือข่าย 
กับชุมชนเขา	เพราะแต่ละชุมชนจะประสบกับภัยพิบัติที่แตกต่างกัน	
	 เมื่อทำาการสำารวจความเช่ือมั่น	 ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อกรมอุตุนิยมวิทยา	 ทำาให้ทราบปัญหาของแต่ละพื้นที่	 เจาะเข้าถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมล่าสุด	มีส่วนร่วมกับประชาชนในรูปแบบ
การบริการเพื่อการเกษตร	 ที่อำาเภอรัตภูมิซ่ึงมีรูปแบบการเกษตร 
ที่หลากหลาย	เมื่อให้บริการ	มีการประเมินผลทุกปีก็พบว่า	เราสามารถ
บริการชุมชนตรงเป้าหมายความต้องการของประชาชน	
	 มีการทำางานบริหารข้อมูลกับชุมชน	หลากหลายทั้งข้าราชการ	
ผู้นำาท้องถิ่น	ผู้นำาชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	เป็นต้น	เรามาเรียนรู้ร่วมกัน	
จนรู้ความต้องการของประชาชน	 มีรูปแบบการไปพบประชาชนหลาย
คร้ัง	 จนทราบความต้องการ	 ก็กลับมาออกแบบการพยากรณ์อากาศ
แจ้งเตือนภัยผ่านโซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้เร็ว	 ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็เป็นการ 
ทำาไลน์กลุ่ม	ข้อมูลจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์	ซึ่งจะเป็นแกนนำาที่มีความรู้
เรื่องอุตุนิยมวิทยาอยู่บ้าง	
	 “โดยหลักๆ	เราก็ไปให้ความรู้กับชุมชนกลุ่มที่พร้อม	สามารถ
รับรู้	ทำาหน้าที่แทนอุตุฯ	ได้ในเบื้องต้น	เราให้ความรู้เรื่องแผนที่อากาศ	
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับอุตุนิยมวิทยา	 ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาใช้บ่อย 
ให้พอรู้พื้นฐาน	 ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเขาจะถ่ายทอดข้อมูลของกรม 
อุตุได้เบื้องต้น	 หรือถ้าสงสัยหรือมีข่าวลือ	 เขาก็จะแค็ปหน้าจอ 
ส่งผ่านมาทางกรมอุตุว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวลวง	 ถ้าตรวจสอบ 
ไปว่าเป็นข่าวลวง	 เขาก็จะเช่ือเพราะเราเป็นส่วนราชการ”	 วีระเล่าว่า 
จะคยุทำาความตกลงกับชาวบา้นเอาไวว่้า	ถา้ช่วงอากาศปกตจิะสง่ขอ้มลู
วันละกี่ครั้งในกลุ่มไลน์	หรือถ้าสภาพวิกฤติเราจะส่งอย่างไร	
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	 คำาว่าไลน์กลุ่ม	 จะเป็นไลน์กลุ่มพื้นที่ ซ่ึงมีกิจกรรมเฉพาะ	 
ยกตัวอย่าง	 เช่น	 คนทำานาปลูกข้าวที่รัตภูมิกับกลุ่มประมงชายฝั่ง	 
ในสงขลา	 กลุ่มประมงก็ต้องการข้อมูลแบบหนึ่ง	 ถ้าบ่าย	 3	 มีฝนฟ้า
คะนอง	 มีลมกระโชกแรงเข้ามา	 ฟ้าแลบ	 ฟ้าผ่า	 ฟ้าร้อง	 เรือก็จะไม่ 
ออกก่อนเพราะเรือเล็กไม่มีสิ่งกำาบัง	 อาจล่ม	 อุปกรณ์เสียหายได้	 
เพราะฉะนั้นบ่าย	3	เราจะส่งคำาเตือนเหล่านี้ไปให้ก่อน	เพื่อเขาจะได้รู้
ว่าควรออกทะเลหรือไม่	ก็จะวางแผนลดภัยพิบัติอย่างถูกต้อง
	 สำาหรับชาวนาที่ รัตภูมิเขาต้องรู้ว่าการทำานามี	 3	 แบบ	 
ถ้าฝนมาแต่ต้นปีเลย	 อย่างกรกฎาคม-สิงหาคม	 เขาจะหว่านข้าว 
6	เดือนหรือข้าวที่ใช้ระยะเวลานาน	ผลผลิตดี	แต่ถ้าฝนมาล่า	มาเดือน	
กันยายน	เขาก็จะปลูกข้าวระยะปานกลาง	ถ้าฝนมาช้าถึงพฤศจิกายน	
เขาจะปลูกข้าวระยะสั้น	
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	 “เหล่านี้	เขาจะได้วางแผนกันเป็นทอดได้	นอกจากนั้นระหว่าง
ฤดูกาล	เขาจะปลูกพืชไร่	ซึ่งการให้ข้อมูลของอุตุฯ	แต่ละชุมชน	มีความ
แตกต่างกัน	รัตภูมิมีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	
สลับด้วยพืชไร่	 อย่างเช่น	 ถั่วเขียว	 ข้าวโพด	 เราก็วางแผนในแต่ละ
กิจกรรมที่แตกต่างกัน”
	 วีระเล่าว่า	 โครงการนี้ประสบความสำาเร็จ	 มีการตอบรับที่ดี	 
การพบเครือขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง	การจดัสมัมนาใหญป่ลีะคร้ัง	ชุมชนอยาก
ให้ทำาต่อเนื่อง	 จนมีการพัฒนามาในปัจจุบัน	 ซ่ึงนำาเสนออินโฟ 
กราฟฟิค	 มีการพยากรณ์อากาศไลฟ์สดทางเฟซบุ๊ก	 ทุกวันอังคาร 
สง่ให้ชาวบา้น	มกีารประชาสมัพนัธ์ต่อเนือ่ง	เนือ่งจากเทคโนโลยเีปล่ียน
ไปเร่ือยๆ	 ยังส่งผ่านต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนด้วย	 เพื่อก้าวทัน
เทคโนโลยีในช่วงต่อไป	 ให้สามารถดูข้อมูลเพื่อวางแผนสิ่งเหล่านี้ได้	
โครงการนี้เราจัดให้ทำาอย่างต่อเนื่อง	 โดยรายงานทางกรมให้มีการ
สนับสนุนเครือข่ายเองก็จะเพิ่มขึ้นตามการทำางาน
	 วีระกล่าวว่า	 ถึงตอนนี้ชาวบ้านสามารถเอาข้อมูลอุตุมาใช้ 
ไดเ้ยอะ	มคีวามมัน่ใจในตวัของอุต	ุการจดัการภยัพบัิติในชุมชนก็จดัการ
ได้มากขึ้น	 กรณีพื้นที่อำาเภอรัตภูมิพอใจในกิจกรรมที่อุตุนิยมวิทยา
ดำาเนินการ	 เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชน	 ลักษณะนี้ไม่เคยมีมา
ก่อน	แกนนำาชุมชนก็จะเคลื่อนร่วมด้วย	เพื่อเตือนภัยพิบัติ
	 “อนาคตอยากพยากรณ์อากาศในส่วนพื้นที่ระดับตำาบล 
กำาลังเขียนโครงการของบประมาณจากส่วนกลาง	 ถ้าทำาได้ชาวบ้าน
สามารถนำาข้อมูลไปใช้ได้เลย	 ขณะเดียวกันต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ 
ให้ทันสมัย	 ทางเฟซบุ๊ก	 อาจจะจัดเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้
ชุมชนไดรั้บทราบ	ปจัจบุนัเอาความต้องการของประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง	
ซึ่งตรงกับสโลแกนของรัฐบาลที่จะต้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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สังคมเป็นสุข



ธรรมนูญตำาบลสุขภาวะ
สู่ตำาบลน่าอยู่จังหวัดสงขลา	

	 ราวปี	 2551	 มูลนิธิชุมชนสงขลาในขณะเป็นเครือข่าย 

สร้างเสริมสุขภาพจังหวัด	จุดประกายความคิดการทำาธรรมนูญสุขภาพ

ตำาบล	 ในช่วงของการจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติ	 การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายคราวนั้น	 

มีผู้เสนอให้ทำาข้อตกลงหรือธรรมนูญชุมชน	 ประกายความคิดถูก 

เช่ือมโยงกับกระบวนการรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพ 

แห่งชาติ	 ที่มีอยู่ข้อหนึ่งกล่าวไว้ว่าให้พื้นที่สามารถจัดทำาธรรมนูญ 

ของตนได้

	 นับแต่ปี	 2549	 การเคล่ือนไหวสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัด

สงขลา	 เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดในฐานะองค์กรภาค 

ประชาสังคม	 ต่อยอดจากต้นทุนองค์กรชุมชน	 องค์กรการเงิน	 ภาคี 

เครือข่ายต่างๆ	 ที่มีกระจัดกระจายไปเต็มจังหวัด	 หาช่องว่างที่จะ 

ดำาเนินการ	 เร่ิมต้นงานสร้างสุขภาวะของภาคประชาสังคมโดยใช้

กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด	 ขับเคล่ือนและผลักดันนโยบาย

สาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ	 ด้วยการจัดทำาแผนสุขภาพจังหวัด	 และ 

อาศัยแผนเป็นเคร่ืองมือเช่ือมประสานเครือข่ายต่างๆ	 โดยมีประเด็น

เป็นจุดเช่ือมโยง	 ในที่สุดก็เกิดเครือข่ายจำานวนมากถึง	 14	 ประเด็น	
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แต่ละประเด็นมาจัดทำาแผนสุขภาพร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา

คุณภาพชีวิตของจังหวัดโดยมีประชาสังคม	 ชุมชน	 วิชาการเป็นฐาน	

หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้เสริมหนุน	 ดำาเนินกิจกรรมโครงการภายใต้ 

แผนสุขภาพจังหวัดมากมาย	

	 งานสุขภาวะในช่วงนั้นเป็นยุคเร่ิมต้น	 ผู้คนทั่วไปยังไม่คุ้นชิน 

กับคำาว่าสุขภาวะดังเช่นทุกวันนี้	ใช้เวลาไม่น้อยกว่า	3	ปีสะสมต้นทุน	

ร่วมกันสร้างความรู้จากการปฏิบติั	โดยมแีผนสขุภาพเปน็ธงนำาเช่ือมโยง

ประสบการณ์ของผู้คน	องคก์ร	หลากหลาย	ภายใตห้ลักการ	“สามเหล่ียม

เขยือ้นภเูขา”	ของ	นพ.ประเวศ	วะส	ีถกูนำามาใช้อยา่งเต็มที	่เปดิโอกาส

ในการหลอมรวมภาคสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง	มาสานพลังในการทำางานร่วมกัน	

โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวตนของภาคประชาสังคม	 เกิดการรวมกลุ่ม	

รวมเครือข่าย	 ลดทอนช่องว่างที่เกิดจากการทำางานโดยเฉพาะการ 

ใช้พื้นที่เป็นฐาน	 การมีพลังทางสังคมที่เข้มแข็งจะมีส่วนช่วยลดปัญหา

โครงสร้างทีร่วมศนูยแ์หง่อำานาจเอาไว้	บวกกับการเปน็จงัหวดัขนาดใหญ่

ทำาใหห้ลายปญัหาไร้เจา้ภาพหลักทีจ่ะบรูณาการ	สิง่ดีๆ 	ทีท่ำาไวข้าดการ
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สานต่อ	 ไม่มีความต่อเนื่อง	 และนโยบายมักผันแปรไปตามภาวะผู้นำา

หรือถูกกำาหนดจากส่วนกลาง	 หากมีประชาสังคมที่เข้มแข็งจะช่วย 

สร้างอำานาจต่อรอง	 และร่วมสร้างตัวแบบ	 (Model)	 เชิงคุณภาพ 

นำาความรู้จากการปฏิบัติไปขยายผลได้ง่าย	

	 ผลสำาเร็จที่ได้ในช่วงนั้น	 มีส่วนช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและ

การยอมรับให้กับภาคประชาสังคมไปด้วย	 แผนสุขภาพได้ก่อร่าง 

สร้างตวัตนขององค์กรภาคประชาสงัคมทีห่ลากหลายมากขึน้	มแีนวทาง

การทำางานในลักษณะที่หลากหลาย	 มีตัวอย่างดีๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 

บ้างก็ต่อยอดจากต้นทุนเดิม	บ้างเริ่มต้นใหม่	บ้างรวมตัวเป็นเครือข่าย	

บ้างยกระดับเป็นองค์กรนิติบุคคล	 นับเป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่โดย 

ใช้ฐานพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 โดยมีองค์กรประชาสังคมเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะ

เข้ามามีบทบาท	 ที่สำาคัญได้ยืนยันความเชื่อที่ว่า	 พื้นที่แต่ละแห่งล้วน 

มีทุนทางสังคมที่ดีที่สามารถนำามาพัฒนาต่อยอด	 ผลจากการสร้าง 

นวตกรรมที่มาจากการหลอมรวมต้นทุนทางสังคม	 นำาปัจจัยต่างๆ	 

ทีอ่ยูก่ระจดักระจายผ่านการวิเคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบ	อาศยังบประมาณ
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จากการบูรณาการงานของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ	(สสส.)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	จังหวัดสงขลา	สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	มาเสริมหนุนปฏิบัติการจนเกิด

พื้นที่ต้นแบบ	ชุดความรู้	และเครือข่ายจำานวนมาก	

	 ผลสะเทือนในคราวนั้นทำาให้เกิดเครือข่ายประชาสังคมเชิง

ประเด็นหลากหลายองค์กร	 พร้อมกับจุดประกายความคิดต่อไปว่า 

จะต้องดำาเนินการต่อในเชิงพื้นที่	 หลังเปิดกรอบความรับรู้จากนิยาม

สุขภาพมาสู่สุขภาวะให้กับสังคมผ่านเครือข่ายประเด็นในระดับจังหวัด

และสามารถเช่ือมประสานงานกับส่วนภูมิภาคแล้ว	 การสร้างความ 

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กลงไประดับองค์การบริหาร 

สว่นตำาบลจงึเปน็อีกจงัหวะก้าว	ดว้ยความเช่ือทีว่า่ชุมชนแต่ละแหง่มวิีถี

ปฏิบัติ	มีสภาพปัญหา	บริบทที่แตกต่างออกไป	การลงพื้นที่จัดทำาแผน

สุขภาพตำาบลยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการหล่อหลอมเครือข่ายท้องถ่ิน 

ท้องที่	 องค์กรชุมชน	 ซ่ึงขาดการเช่ือมโยงจากวิถีแห่งสังคมสมัยใหม่	 

เริ่มสร้างความไว้วางใจ	 และใช้กระบวนการทำาแผนทำาความรู้จักตัวเอง

ทั้งในมุมสภาพปัญหาและศักยภาพไปด้วย	
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	 ปีแรกของการทำาแผนสุขภาพตำาบลใน	20	พื้นที่ผ่านไป	แต่ละ

ตำาบลมีกิจกรรมที่เลือกมาดำาเนินการพร้อมๆ	 กับการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ในลักษณะเครือข่าย	 นอกจากดำาเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาตาม

แผนทีไ่ดด้ำาเนนิการมาแล้วแกนนำาพืน้ทีป่ระเมนิและวิเคราะหเ์พือ่คน้หา

จุดเด่นของแต่ละตำาบลไปด้วย	 โดยเช่ือว่าหากจะประสบความสำาเร็จ	

แต่ละตำาบลจะต้องยืนอยู่บนฐานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของตน 

การใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐานจะนำามาสูก่ารฟืน้ฟทูนุทางสงัคมทีถ่กูมองขา้ม	และ

นำามาสู่การสร้าง	“ตัวตน”	ใหม่ทางสังคม	พื้นที่	อบต.ชะแล้	(ในขณะ

นั้น)	 นายกขุนทอง	 บุญยประวิตร	 มีความต่ืนตัวสูงมาก	 ลงมาร่วม

กระบวนการจัดทำาแผนสุขภาพตำาบลอย่างใกล้ชิด	 เห็นโอกาสที่มีผู้นำา

เช่นท่านนายก	 และเป็นพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก 

น่าจะทำาได้ไม่ยาก	 จึงได้เชิญชวนว่าสนใจจะทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบล

เป็นแห่งแรกของประเทศไทยไหม

	 ในที่สุดก็กลายเป็นที่มาของการทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบล 

ชะแล้ในเวลาต่อมา
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ธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้
	 อาศยัตน้แบบของธรรมนญูสขุภาพแหง่ชาติเปน็แนวทางในการ

แบง่หมวดหมู	่และเพิม่เติมหวัขอ้หรือมาตรการในสว่นทีเ่ปน็เร่ืองเฉพาะ

หรือความต้องการของพื้นที่	 การดำาเนินการนั้นแทบทุกอย่างเป็นเรื่อง

ของคณะทำางานตำาบลชะแล้เป็นผู้ดำาเนนิการ	ทางเครือขา่ยฯ	มสีว่นช่วย

ก็เพียงให้คำาปรึกษาอยู่ห่างๆ	 โดยเฉพาะแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม	

การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 นายกขุนทองอาศัยแนวทางดังกล่าว 

ไปดำาเนินการจัดต้ังคณะทำางานมีทั้งทีมยกร่าง	 ทีมรับฟังความเห็น 

ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์	 หลอมรวมคณะทำางานที่มาจากภาคส่วน

ต่างๆ	 ให้มีการเก็บแบบสอบถามปัญหาและแนวทางในทุกครัวเรือน	

แบ่งกลุ่มงานที่ลงไปรับฟังความเห็นในแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง	

ซ่ึงหลังจากดำาเนินการยกร่างไปได้สักระยะ	 นายกขุนทองก็มาปรึกษา

เครือข่ายฯ	 เร่ืองแนวทางยกร่างว่าทำาอย่างไรให้ดูมีหลักวิชาการ	 และ 

ได้รับคำาแนะนำาไปว่าให้คำานึงถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน	 เขียนคำา 

ที่อยู่ในธรรมนูญสุขภาพอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนรู้เร่ือง	 เข้าใจ	 เข้าถึง 

ได้ง่าย	 ตอกย้ำาความมั่นใจว่าหากเป็นสิ่งที่ชุมชนทำาขึ้นด้วยตนเองแล้ว	

ไม่ควรไปคำานึงถึงบุคคลภายนอกมากนัก	 เขียนเป็นทางการก็ดูมีระยะ

ห่างจากความเป็นชุมชนเกินไป	

	 เกือบหนึ่งปีกระบวนการจัดทำาแล้วเสร็จ	 ก่อนการประกาศใช้	

นายกขุนทองอาศัยประสบการณ์ของนักบริหารจากภาคเอกชน	ติดต่อ

ช่อง	 11	 ไปออกอากาศพร้อมกับจ้างรถแห่เชิญชวนประชาชนให้มา 

ร่วมเวทีและติดตามข่าว	 การประชาสัมพันธ์สื่อสารเป็นอีกทางหนึ่ง 

ที่ส่งผลต่อการสร้างการมีส่วนร่วม	 และสร้างความเช่ือมั่นให้กับ

ประชาชนในพื้นที่	จนนำามาสู่การประกาศใช้	โดยมีสำานักธรรมนูญของ

พื้นที่เป็นกลไกร่วมดำาเนินการกับท้องถิ่น	
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ธรรมนูญสุขภาวะคือรากฐานการพัฒนา
	 ธรรมนูญสุขภาพชะแล้ประกาศใช้เมื่อปี	 2552	 ในเวลาต่อมา 
กลายเป็นแม่แบบถูกขยายผลไปทั่วประเทศ	 ตำาบลชะแล้เองก็ได้ 
ขับเคลื่อนงานธรรมนูญมาจนถึงปัจจุบัน	
	 อย่างไรกต็าม	การสรา้งความเข้มแข็งให้กบัชมุชนท้องถิน่จัดได้
ว่าเป็นภารกิจที่ควรให้ความสำาคัญมากกว่าที่เป็นอยู่	 กล่าวได้ว่าชุมชน
ระดับฐานรากดังเช่นตำาบลชะแล้ยังมีอีกมากในสังคมไทย	 การพัฒนา
อยู่ในสภาพรอการเติบโต	 ชุมชนเองมีรากฐานการพึ่งตนเองช่วยเหลือ
กันเองมานาน	 ความเจริญเข้ามาชนบทหลายแห่งกลายมาเป็นชุมชน
เมือง	 สูญเสียกิจกรรมที่จะสร้างความเป็นชุมชน	 ผู้คนต่างคนต่างอยู่	
ไม่รู้จักมักจี่กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน	สถาบันหลักทางสังคมที่เคย
เข้มแข็งก็อ่อนแอลง	 ไม่สามารถสำาแดงบทบาทเป็นที่พึ่งได้ดีเหมือน 
ดังเดิม	ประชากรวัยแรงงานที่พอมีอยู่บ้างต่างย้ายถิ่นไปนอกพื้นที่ซึ่งมี
ความเจริญมากกว่า	เหลือเพียงผู้สูงวัย	เด็กและวัยรุ่น	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนามากขึ้น	 แต่ก็มีปัญหา
ภายในสะสมตวัเองอยูไ่มน่อ้ย	โดยเฉพาะจากความขดัแยง้ทางการเมอืง	
เลือกต้ังแตล่ะคร้ังทำาใหเ้กิดการเลือกขา้ง	แบง่พรรคแบง่พวก	หลายแหง่
ที่ฝ่ายท้องถิ่นและท้องที่เดินคู่ขนานกัน	 แต่ละพื้นที่จะมีฝ่ายค้านกับ 
ฝ่ายสนับสนุน	 ไม่สามารถร่วมกิจกรรมกันได้	 บวกกับสภาพปัญหา 
จากภายนอกที่เข้ามาคุกคามไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติด	 ความตกต่ำา 
ทางเศรษฐกิจ	ภัยพิบัติ	ฯลฯ	ประดังกันเข้ามา	 เช่นนั้นแล้ว	จึงกลาย
เป็นสภาวการณ์ของชุมชนปัจจุบัน	
	 การสร้างรากฐานความเป็นชุมชนจึงเป็นสิ่งจำาเป็น	 ชุมชน
ตอ้งการสร้างปฏิสมัพนัธ์เช่ือมร้อยระหว่างผู้คนและพืน้ทีซ่ึ่งแตกกระจาย
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เป็นเสี่ยงๆ	 โดยอาศัยปัญหาและศักยภาพร่วมเป็นแรงกระตุ้น	หลอม
รวมความเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่
	 หัวใจของธรรมนูญสุขภาพก็คือการมีส่วนร่วม	 ความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ	 ความงดงามของกระบวนการนี้คือ	 การดึงวิถี	 ทุนทาง 
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สังคม	ภูมิปัญญา	ที่มีอย่างหลากหลาย	กว้างขวางในชุมชน	มาต่อรอง	
ตา้นทานความคดิแบบรวมศนูยข์องภาครัฐและกระแสทนุทีม่องทกุอยา่ง
แบบฉาบฉวย	 เข้ามากำาหนดแนวทางการพัฒนา	 ร่วมสร้างอนาคค 
ของตนเอง
	 ซึ่งก็คือนโยบายสาธารณะนั่นเอง
	 ปัจจุบัน	 แนวทางการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบลถูกปรับ
ประยุกต์ไปในหลายรูปแบบ	 ไม่ได้ยึดโยงกับธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติเหมือนเดิมอีกแล้ว	จังหวัดสงขลาในเวลาต่อมาก็นำาไป
ตอ่ยอดปรับใช้ในหลายทาง	เช่น	ธรรมนญูเชิงประเดน็เร่ืองกองทนุกลาง
ตำาบลพิจิตร	ธรรมนูญเชิงภูมินิเวศ	เช่น	ธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี	ธรรมนูญ
หมู่บ้าน	แล้วก็มีอีกหลายความคิด	อาทิ	ธรรมนูญเชิงองค์กร	ธรรมนูญ
กลุ่มเฉพาะ	 เป็นต้น	 รอที่จะดำาเนินการในพื้นที่	 ซ่ึงก็แล้วแต่ความ
ต้องการของชุมชน	
	 และเปน็เร่ืองทีน่า่ยนิดเีปน็อยา่งยิง่ทีธ่รรมนญูสขุภาพแหง่ชาติ
ในฉบบัปจัจบุนัก็ไดเ้พิม่หมวดเฉพาะวา่ดว้ยธรรมนญูพืน้ทีข่ึน้มาอีกดว้ย	
	 กล่าวได้ว่าแนวคิดการทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบลได้ถูกขยายผล
ไปทั่วประเทศ	 และนำาไปใช้กันอย่างแพร่หลาย	 หลากหลายลักษณะ	
กลายเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของทางสังคมที่เป็นสาธารณะไปแล้ว

ตัวอย่างพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพอื่นๆ	
	 ธรรมนญูสขุภาวะตำาบลทา่ขา้ม	อำาเภอหาดใหญ	่จงัหวดัสงขลา	
ตำาบลท่าข้ามต่อยอดจากฐานระบบสุขภาพในพื้นที่	 และต้องการลด 
ช่องวา่งการทำางานระหวา่งทอ้งถิน่และทอ้งที	่เร่ิมดำาเนนิการเมือ่ป	ี2554	
โดยการทำาปฏิญญาร่วมกันในนามเครือข่ายร่วมสร้างท้องถิ่นภาคใต้ 
หลังจากเกิดภัยพิบัติใหญ่ในภาคใต้	 มีข้อตกลงที่จะดำาเนินการในเร่ือง
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ภัยพิบัติ	สวัสดิการ	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	การสนับสนุนการ
ศกึษาตามอัธยาศยัและธรรมนญูทอ้งถิน่	โดยการทำางานจดัทำาธรรมนญู 
สุขภาวะ	คณะทำางานท่าข้ามใช้คำาอื่นที่เรียกง่ายๆ	เพื่อให้ชุมชนเข้าใจ	
แต่มเีปา้หมายการพฒันาชุมชนร่วมกันภายใตบ้ริบทพืน้ทีเ่ปน็สิง่สำาคญั
มากกวา่คำาเรียกช่ือ	ควบคู่กับการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน	หลายสิง่หลาย
อย่างที่เปล่ียนไปในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาชีพ	 ความกตัญญูรู้คุณ	 
ค่านิยมเหล่านี้เร่ิมหายไปจากสังคมไทย	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ขยะ	
หมู่บ้านจัดสรรเร่ิมเข้ามาขยายในชุมชนมากขึ้นปัญหาระหว่างคน 
ที่อยู่เดิมกับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่	 ตำาบลท่าข้ามเร่ิมเติบโตเร็วมาก	 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจราคายาง	 ข้าว	 ปาล์มตกต่ำา	 การ
เปล่ียนแปลงของกระแสบริโภคนิยม	 การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม	 กฎหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมไม่ทันสมัย	 จากสภาพ
ปัญหาต่างๆ	 ที่ เกิดขึ้นในตำาบลนำามาสู่การพัฒนาสุขภาวะของ 
ชุมชน	 โดยมีขั้นตอนกระบวนการดำาเนินงาน	 เริ่มต้นตั้งแต่	 1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการกลาง	 เพื่อดำาเนินการยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชน
ตำาบลท่าข้าม	2.จัดเวทีย่อยทำาความเข้าใจ	เหตุผลความจำาเป็นเกี่ยวกับ
การมแีละการใช้ธรรมนญู	3.ประชุมเพือ่กำาหนดขอบเขตและรายละเอียด
การดำาเนินงาน	4.ดำาเนินการเก็บข้อมูล	ประมวลผลข้อมูล	5.กำาหนด
ประเด็นที่จะยกร่างธรรมนูญ	 6.ยกร่างธรรมนูญเป็นหมวดต่างๆ	
7.ประชาพิจารณ์	 8.ปรับปรุงแก้ไขร่างธรรมนูญ	 บทเรียนสำาคัญของ 
ที่นี่ก็คือ	 การมีเจ้าภาพ	 การมีส่วนร่วมโดยจะมีคณะทำางานแต่ละ 
ภาคส่วนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งตำาบล	 ต้องรับรู้รับทราบ 
เหมือนๆ	กัน	ว่าทำาแล้วชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อะไร	
	 “ธรรมนูญสุขภาพเปรียบเสมือนเคร่ืองยนต์ดีเซลที่เติมน้ำามัน 
วีเพาเวอร์...”	นายกสินธพให้ความหมาย
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	 การจัดทำาธรรมนูญตำาบลสุขภาวะตำาบลท่าข้าม	 เร่ิมด้วยการ 
ตั้งคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ	โดยมีปลัดอำาเภอมาเป็นประธาน
คณะทำางาน	 มีการวิเคราะห์ตัวเอง	 พิจารณาความเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมในแต่ละด้าน	 กำาหนดเป้าหมายร่วมการจัดทำาธรรมนูญ	 
การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์	 ศักยภาพ	 และเร่ิมเข้าสู่การยกร่าง 
ในพื้นที่หมู่บ้านนำาร่อง	จากนั้นนำามาสู่การขยายผลระดับตำาบล	จัดทำา
แบบสอบถามระดับครัวเรือนให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง	
ครอบคลุม	 การประชาพิจารณ์	 และจัดงานประกาศใช้ธรรมนูญโดย 
นำาทุกฝ่ายมาลงนามความร่วมมือ	 ใช้พิธีกรรมทางศาสนามาสร้าง 
ความสำาคัญ	 จนนำามาสู่การขับเคล่ือนด้วยการแบ่งงานกัน	 ในส่วน 
ท้องถิ่นก็จะแบ่งภารกิจไปตามฝ่ายต่างๆ	 มีภาระหน้าที่ในบางหมวด 
บางขอ้ดำาเนนิการ	พร้อมขยายความสำาเร็จ	รวมไปถงึเพิม่เติมมาตรการ

เชิงปฏิบัติใหม่ๆ	เช่น	การถมที่
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	 ธรรมนญูกองทนุกลางตำาบลพจิติร	จดัเปน็ธรรมนญูเชิงประเดน็	

แนวคดิก่อตัวจากการทีพ่ืน้ทีย่งัมช่ีองว่างการดแูลสวัสดกิารใหกั้บสมาชิก

ในชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก	ผู้สูงอายุ	ประกอบกับมีต้นทุนทางสังคม	

มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่มอาชีพจำานวนมาก	 การพึ่งพากันเอง 

ในชุมชนมมีายาวนาน	แต่เปน็ในระบบสมาชิกของแต่ละกลุ่ม	ไมไ่ดม้อง

ภาพรวมของตำาบล	 คณะทำางานจึงเห็นโอกาสที่จะจัดทำากติกาหรือ

ธรรมนูญตำาบล	 จัดทำาข้อตกลงในการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นผลต่าง 

จากกำาไรกลุ่ม	 การบริจาค	 การจัดงานศพ	 งานบุญ	 หรือระดมทุน 

นำาเงินที่ได้มาเป็นสวัสดิการเพื่อดูแลสมาชิกที่ต้องการ

	 ธรรมนูญสุขภาวะตำาบลควนรู	 กระบวนการมีส่วนร่วมใช้แรง

จูงใจในการให้ชุมชนเข้ามา	 ใช้ทุนที่มีอยู่จากแผนแม่บทชุมชน	 และ 

มีผู้นำาสามขา	 (ท้องถ่ิน	 ท้องที่	 ชุมชน)	 เป็นตัวขับเคล่ือน	 กองทุน	

สปสช.เป็นเครื่องมือโดยใช้คณะทำางานโดยมีนายก	อบต.เป็นประธาน

และแต่งต้ังคณะทำางานร่วม	โดยมตัีวแทนทกุหมูบ่า้นขบัเคล่ือน	ใหค้วาม

สำาคัญกับธรรมนูญโดยมีกติกาว่าโครงการต่างๆ	 ที่จะของบประมาณ 

จากกองทุนสุขภาพตำาบลต้องมีการบรรจุในธรรมนูญสุขภาวะหมู่บ้าน	

เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำาคัญของธรรมนูญ	 เพื่อให้ธรรมนูญเป็น

แนวทางไปสู่เป้าหมายของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่	

	 ธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี	 เกิดขึ้นจากการรวมตัวในนามเครือข่าย

อนุรักษ์และพัฒนาลุ่มรัตภูมี	 ซ่ึงอยู่ในพื้นที่อำาเภอรัตภูมิ	 อำาเภอ 

ควนเนียง	 ประสบปัญหาการรักษาฐานทรัพยากรที่มีอย่างสมบูรณ์	 

ทั้งการบุกรุกป่าต้นน้ำา	 การเปล่ียนที่นาเป็นสวนยาง	 การจัดทำาอ่าง 

เก็บน้ำา	 การดูดทราย	 การสัมปทานหินภูเขา	 จึงได้รวมกลุ่มกัน 

ดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา	 ธรรมนูญลุ่มน้ำาแห่งนี้จึงเกิดขึ้น 
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ผ่านการจัดเวทีย่อยๆ	 ต้นน้ำา	 กลางน้ำา	 ปลายน้ำา	 ระดมความเห็น

ประกอบกับมีคณะทำางานกลางร่วมยกร่าง	 นำามาสู่การกำาหนดเป็น 

ข้อตกลง	ใช้อ้างอิงในการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร

	 การจัดทำาธรรมนูญจังหวัด	 :	 การจัดเล้ียงแบบบริการตนเอง 

ในงานพิธีต่างๆ	ดำาเนินการได้ทั้ง	16	อำาเภอ	ใช้เวลาดำาเนินการ	3-5	

ปีต่อเนื่อง	 ขยายผลจากต้นแบบจัดเล้ียงแบบบริการตนเองในงานศพ 

ที่อำาเภอนาทวีที่มีการดำาเนินกิจกรรมจนเป็นปกติประจำาวันมานาน 

นับสิบปี	 เมื่อขยายผลในระดับจังหวัดจึงมีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแส	

ทำาสปอร์ตวิทยุ	เพื่อประชาสัมพันธ์	การมอบประกาศนียบัตร	การทำา	

MOU	กับหนว่ยงานทอ้งถิน่ทีร่่วมดำาเนนิการ	มกีารทำาโปสเตอร์สือ่สาร

รณรงค์นำาไปติดในงาน	ถอดบทเรียนความแตกต่างระหว่างการจัดงาน

แบบปกติกับจัดงานแบบบริการตนเอง	 บวกกับข้อตกลงการไม่ใช้ถุง

พลาสติก	 การเล้ียงน้ำาอัดลม	 ใช้เทคนิคสื่อสารหลายๆ	 เทคนิค	 

ซ่ึงสามารถลดรายจา่ยในการจดัเล้ียงและทำาใหส้ขุภาพดขีึน้	และนำาเสนอ
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ผู้ว่าฯ	ประกาศเป็นนโยบาย	สนับสนุนชุดอุปกรณ์กลางประจำาอำาเภอ	 

นับแต่นั้นก็เกิดกระแสแพร่กระจาย	 วัดแต่ละแห่งนำาไปปรับใช้	 เกิด 

รูปแบบที่ลงตัวหลากหลายไปตามพื้นที่	 จนกลายเป็นค่านิยมร่วมของ

คนในจังหวัด	

	 บทเรียนนีท้ำาใหเ้หน็วา่บางเร่ืองไมจ่ำาเปน็ต้องมสีว่นร่วมโดยตรง

กับกลุ่มเป้าหมาย	 แต่สามารถทำาให้เกิดแรงจูงใจให้คนอยากลงมือทำา

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมดว้ยตัวเอง	โดยอาศยักระแสสงัคมกระตุน้ใหเ้กิด

การยอมรับควบคู่ไปกับการสร้างแรงผลักดันภายใน	เพียงแต่ขอให้เห็น

เป็นธรรมนูญในรูปแบบ	 “กินได้	 จับต้องได้”	 สามารถอธิบายได้ว่า 

นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร	
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การใหค้วามหมาย	ความรู้	ความเขา้ใจต่อธรรมนูญสุขภาพ 

	 ก่อนการลงมือจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ	 แกนนำาหรือผู้นำาที่ 

เช่ือมัน่ในแนวทางการมสีว่นร่วมผ่านกระบวนการของธรรมนญูสขุภาพ	

ควรชักชวนคณะทำางานและตัวแทนความคิดของชุมชน	อาศยัภาวะผู้นำา

ทัง้ทางการและผู้นำาธรรมชาติเหล่านีม้าเปน็แกนขบัเคล่ือน	เร่ิมดว้ยการ

สร้างการรับรู้ความหมายของธรรมนูญสุขภาพว่าคืออะไร	 มีหลักคิด	 

ขั้นตอนกระบวนการอย่างไร	 ช้ีให้เห็นความสำาคัญว่าทำาไมจะต้อง 

ดำาเนนิการ	นบัเปน็สิง่สำาคญัลำาดบัแรกๆ	ทีจ่ะต้องดำาเนนิการเพือ่ใหเ้กิด

ความเข้าใจที่ตรงกัน	และเป็นหัวใจของงานก็ว่าได้	

	 สำาหรับประชาชนทั่วไปที่ คุ้นชินกับรัฐธรรมนูญมักตีความ

ทำาความเข้าใจความหมายของธรรมนูญไปในทิศทางของกฏหมาย	 

ความหมายของธรรมนูญสุขภาพก็เช่นเดียวกัน	 มุมมอง	 ณ	 ปัจจุบัน 

มีทั้งความหมายที่ตราไว้เป็นกฏหมายมีลักษณะเป็น	 “ปลายเปิด”	 

กล่าวคือ	 มีการผสมผสานทั้งความหมายที่ยึดโยงจากสำานักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	ได้เป็นผู้บัญญัติไว้เป็นหลักการ

ร่วม	 และเกิดจากพื้นที่เป็นผู้นิยามความหมายตามประสบการณ์ 

ความรู้ความเข้าใจของตน	 โดยสรุปก็เป็นไปใน	 3	 ลักษณะ	 กล่าวคือ	 

1)การสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำาบล	 มุ่งเน้น 

การกำาหนดเป้าหมาย	มองภาพอนาคตหรือทิศทางการพัฒนา	ให้เป็น

ไปตามเจตนารมยข์องประชาชน	อันจะนำาไปสูส่ขุภาวะทีเ่ปน็ปลายทาง	

เมื่อดำาเนินการธรรมนูญแล้วสามารถนำามาสู่การจัดทำาแผนชุมชน	 

หรือแผนพัฒนาตำาบล	 หรือออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป	 2)เป็น

ปฏิบัติการทางสังคม	 ได้แก่	 การทำากติกาชุมชน	 ข้อตกลงชุมชน	

มาตรการทางสังคม	 สัญญาใจ	 “ชันชี”	 บางพื้นที่ใช้คำาว่า	 ฮูกุมบากัส	
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ข้อกำาหนด	สัญญาประชารัฐชุมชน	ข้อบัญญัติ	ฯลฯ	เป็นเส้นทางไปสู่

ความร่มเย็น	หรือสุขภาวะของชุมชนเช่นกัน	ข้อตกลงดังกล่าวจะนำาไป

สู่การปฏิบัติร่วมกนั	และ	3)เป็นพื้นที่กลางทางสังคม	มุ่งเน้นการถักทอ

สานพลังในลักษณะเครือข่ายแนวราบ	 สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	 

เรียกได้หลายอย่าง	 อาทิ	 สภาพลเมือง	 “หลา”	 กลาง	 หรือสภาซูรอ	

เป็นต้น	โดยใช้ธรรมนูญเป็นเครื่องมือ	ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้	
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ได้เรียนรู้	 รู้จักตัวเอง	 รู้จักหมู่บ้านชุมชน	 คนได้เรียนรู้เข้าใจแล้วจะนำา 

ไปสูก่ารปฏิบติัไดง้า่ย	โดยเฉพาะการปฏิบติัเป็นเร่ืองๆ	ทำาจากเร่ืองเล็กๆ	

ทำาเรื่องง่ายๆ	โดยนำาไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สำาคัญ

	 ทั้งนี้เกิดขึ้นบนฐานใช้พื้นที่เป็นที่ต้ัง	 คำานึงถึงสภาพปัญหา	

ศักยภาพ	สอดคล้องกับแนวจารีตประเพณี	ค่านิยม	วิถีชุมชน	ซึ่งแต่ละ

แห่งจะมีไม่เหมือนกัน	

	 ในการสื่อสารจึงไม่จำาเป็นจะต้องใช้คำาว่า	 “ธรรมนูญ”	 นำา	 

ให้เลือกคำาที่สื่อสารกับประชาชนได้ง่าย

	 ทั้งนี้ธรรมนูญสามารถดำาเนินการในลักษณะธรรมนูญเชิงพื้นที่	

(หมู่บ้าน	ตำาบล	อำาเภอ	ลุ่มน้ำา	ฯลฯ)	เชิงประเด็น	(การจัดการขยะ	 

การเงิน	 การท่องเที่ยวชุมชน	 ฯลฯ)	 เชิงกลุ่มวัย/กลุ่มเฉพาะ	 (เด็ก	 

ผู้สูงอายุ	คนพิการ	พระสงฆ์)	เชิงองค์กร	(วัด/มัสยิด	โรงเรียน	อปท.	

ฯลฯ)	ล้วนแล้วแต่สามารถนำาไปปรับใช้ตามบริบทและความต้องการ
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ประชาธิปไตยทางตรง
	 ธรรมนูญสุขภาพนอกจากจะมีจุดเด่นที่ เป็นเค ร่ืองมือ 

และกระบวนการในการสนองตอบปัญหาและศักยภาพของพื้นที่แล้ว	

ธรรมนูญสุขภาพยังเป็นพลังร่วมในการถักทอเครือข่ายการทำางาน 

ที่อยู่บนฐานการดำาเนินงานด้วยความต่อเนื่อง	 มีพัฒนาการไปตาม

พลวัตรของสังคม	 ยืดหยุ่นไปตามบริบทของแต่ละแห่งหนตำาบลที่ 

ดำาเนินการ	จนได้รับการยอมรับนำาไปใช้กันอย่างแพร่หลาย	ชุมชนเอง

ก็มีเคร่ืองมือในการพัฒนาอยู่ไม่น้อย	 แต่ไม่ได้การยอมรับ	 ธรรมนูญ

สุขภาพเป็นกระบวนการทำาให้นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นและดำารงอยู่ 

โดยประชาชน	 เพื่อประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรง	 ในอีกแง่มุมหนึ่ง

ความแตกต่างสำาคัญที่ธรรมนูญสุขภาพตำาบลโดดเด่นขึ้นมาได	้ จำาเป็น

ที่จะต้องมีความเช่ือพื้นฐานสำาคัญอีกอย่างรองรับด้วย	 ก็คือ	 ความ 

เชื่อในหลักการประชาธิปไตย	

	 หลักเสรีภาพ	 ความเท่าเทียม	 ได้ถูกนำามาใช้เพื่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมและเป็นเจ้าของถึงระดับตัวบุคคลของประชาชน	 ผสมผสาน 

กับการใช้ความรู้ในการสร้างนโยบายสาธารณะ	 และการมีวิสัยทัศน์ 

การพัฒนาของผู้นำาที่พึงอาศัยภาวะการนำา	

	 ตราบใดที่สังคมต้องการการกระจายอำานาจ	 ความต้องการ 

สนองตอบต่อปญัหาและการพฒันาทีส่อดคล้องกับศกัยภาพและบริบท

ของพื้นที่ยังเป็นความปรารถนาของชุมชนระดับฐานราก	กระบวนการ

จัดทำาธรรมนูญเอ้ือให้สามารถเติมเต็มช่องว่างของประชาธิปไตย 

ในระบบตัวแทนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระดับบุคคลหรือระดับ 

ครัวเรือน	 พูดง่ายๆ	 ก็คือธรรมนูญสุขภาพสามารถสร้างกระบวนการ 

มสีว่นร่วมรองรับประชาชนถงึระดบัปจัเจก	หลายมาตรการในธรรมนญู
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สามารถสร้างกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงด้วยซ้ำา	ทำาให้เกิดพลัง

สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม	 เสนอแนะ	 

อีกทัง้รับประโยชนแ์ละร่วมรับผิดชอบนโยบายสาธารณะทีเ่กิดขึน้นัน้ได้

ด้วยตัวเอง

	 ประการสำาคัญ	คือสร้างเสริมทักษะประสบการณ์การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยในระดับฐานรากให้กับประชาชนได้อย่าง 

แท้จริง

แกนนำาคือจุดเริ่มต้น	“ระเบิดจากข้างใน”
	 หัวใจที่สำาคัญที่สุดของการจัดทำาธรรมนูญสุขภาวะและเป็น	

“กระดมุเมด็แรก”	ของการดำาเนนิงานก็คอืแกนนำา	นบัเปน็บคุคลสำาคญั

ที่สุดในการดำาเนินงานธรรมนูญสุขภาพตำาบล	ความจริงในข้อนี้มาจาก

การสรุปบทเรียนร่วมกันในหลายครั้ง	ธรรมนูญสุขภาพจะเริ่มขึ้นได้ต้อง

มาจากคนในพื้นที่หรือแกนนำาขับเคล่ือน	 แกนนำาที่ว่าจะเป็นใครก็ได้ 

ขอให้มีความรู้	 ความเข้าใจในความหมายของธรรมนูญสุขภาพ	 และ 

มคีวามเช่ือมัน่ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นร่วม	มแีกน

นำาแล้วนำามาสู่การสร้างคณะทำางาน	 สร้างทีมในการทำางานร่วมกัน	 

แกนนำาที่ว่าเป็นใครได้บ้าง	อาทิ

	 (1)	นายก	อบต./นายกเทศบาลนำาซ่ึงจะทำาใหข้บัเคล่ือนไดง้า่ย

ที่สุด	

	 (2)	รพ.สต./หมอนำา	 อบต.ขับเคล่ือนชุมชนมีส่วนร่วม	 

นำาระบบบริการหรืองานสาธารณสุขไปเช่ือมโยงกับปัจจัยทางสังคม 

และอื่นๆ	ได้ง่าย
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	 (3)	ผู้นำาท้องที่นำาขบวน	 เช่ือมโยงผู้นำาท้องถิ่นและชุมชน	
สามารถต่อยอดจากกฏระเบียบของหมู่บ้านที่เน้นเพื่อการปกครอง 
มาเพิ่มข้อตกลงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ
	 (4)	พระ	 ผู้นำาศาสนาเป็นแกนนำา	 เช่ือมโยงชุมชน	 ท้องถิ่น	
ท้องที่	 กรณีที่ท้องถิ่นท้องที่มีความขัดแย้ง	 จำาเป็นต้องมีคนกลาง 
มาดำาเนินการ
	 (5)	จติอาสา	แกนนำา	เปน็ฝา่ยนำาและชุมชนเปน็คนขบัเคล่ือน	
	 จากภาวะผู้นำาหรือแกนนำาเดินหน้าไปสู่การมีธรรมนูญสุขภาพ	
มีนัยที่สำาคัญคือ	เป็นกติกาที่กำาหนดอนาคตของชุมชนร่วมกัน	นายกฯ
อาจเป็นคนกลางประสานงานให้เกิดพื้นที่หารือร่วมกัน	 จนนำาไปสู่การ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	 แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำาบล	การมีนายกฯ	นำาสามารถขับเคลื่อนไปได้ง่าย	
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แผนภูมิที่	1	แสดงแนวทางจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ

	 คนเคล่ือนกระบวนการสว่นใหญจ่ะเปน็แกนนำา	จำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
มีองค์ประกอบแกนนำาที่หลากหลาย	 สมดุล	 เมื่อนายกหรือปลัดย้าย 
ก็สามารถขับเคลื่อนต่อได้	 ปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน	 ประเพณี	
ศาสนา	 เมื่อมีการขึ้นรูปของประเด็นทำาให้เห็นมาตรการหรือข้อตกลง
ของชุมชน	ที่เห็นทุน	เห็นปัญหา	เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา	
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จากธรรมนูญสุขภาพมาสู่ธรรมนูญตำาบลน่าอยู่
	 ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 ผู้นำาทางความคิด 

ของขบวนการชุมชนเขม้แขง็ในประเทศไทยและเปน็ผู้ก่อต้ังมลูนธิชุิมชน

ท้องถิ่นพัฒนา	 ได้ให้แนวคิดสำาคัญสำาหรับการพัฒนาสังคมไทยขึ้นมา

จากฐานล่าง	 คือ	 ชุมชนท้องถ่ิน	 (1) การส่งเสริมให้ชุมชนท่ัวประเทศ  

ท้ังชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ชุมชนลักษณะใหม่ๆ อันหลากหลาย 

สามารถจัดการตนเองให้เป็นระบบการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล  

จึงควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ และเป็นยุทธศาสตร์ร่วมระหว่าง

ทุกภาคส่วน และได้เสนอเป้าหมายการพัฒนาตำาบลไว้ 17 ประการ 

โดยกล่าวว่าเป้าหมายต่อไปนี้เป็นทั้งเป้าหมายเชิงเคร่ืองมือ กลไก  

และผลลัพธ์ ได้แก่ 1)ส่งเสริมให้มีสภาผู้นำาชุมชนทุกชุมชนในตำาบล 2)

สถาบันการเงินของชุมชนระดับตำาบล 3)วัดทุกวัดเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน 4)โรงเรียนทกุโรงเรียน ในตำาบลบูรณาการการเรียนรู้กับเศรษฐกิจ 

สังคม 5)สถานประกอบการในตำาบล 6)มีสัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี 7)มีทักษะ

วิชาช่างทุกแขนง 8)มีตลาดชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 9)

จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานจัดการขยะ 10)เป็นสังคมที่คนไทย 

ไม่ทอดทิ้งกัน 11)มีองค์กรจัดการอาสาสมัครเพื่อชุมชน 12)พัฒนา

คุณภาพเด็กและเยาวชนหมดทุกคน 13)ทุกตำาบลเป็นตำาบลปลอดภัย 

14)นวัตกรรมระบบสุขภาพตำาบล 15)แหล่งเรียนรู้ตำาบล 16)มีความ

สามารถในการดึงความสนับสนุนจากภายนอก 17)เป็นตำาบลแห่งการ

ทำาความดี ถ้าตำาบลสามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง	 17	 จะเป็นตำาบล 

เข้มแข็ง	 มีสุขภาวะที่สมบูรณ์	 เป็นตำาบลน่าอยู่ที ่สุด	 รวมกันทั้ง

ประเทศเป็นประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุด
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	 ธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ใช้กระบวนการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ

ตำาบลมาดำาเนินการ	 ธรรมนูญสุขภาพมีคุณค่าตรงที่เป็นสิ่งบอก 

ทิศทางในอนาคตของตำาบลว่าในอีก	3	ปี	5	ปีข้างหน้า	ตำาบลของเรา

จะมีหน้าตาอย่างไร	 เป็นเคร่ืองกำาหนดการจัดทำาแผนงาน	 โครงการ 

ของหน่วยงาน	 องค์กรและเครือข่ายต่างๆ	 ที่อยู่ในตำาบล	 เป็นพื้นที่

สาธารณะในการยดึโยงคน	หมูบ่า้น	หนว่ยงาน	องคก์ร	ใหเ้ขา้มาทำางาน

ร่วมกัน	นำาไปสูก่ารทำางานแบบบรูณาการกันอยา่งแทจ้ริง	เปน็ทีร่วมทนุ

ด้านกำาลังคน	 เงิน	 และอื่นๆ	 ก่อให้เกิดการทำางานที่สอดประสานกัน	

ไม่ซ้ำาซ้อนกัน	 เกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกัน	 และเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคน 

ในตำาบลมคีวามรักสามคัคกัีน	เพราะธรรมนญูสขุภาพตำาบลนัน้เกิดจาก

การร่วมคิดร่วมทำา	ร่วมติดตามประเมินผล	และร่วมรับผลประโยชน์	

	 จังหวัดสงขลาได้งบมาดำาเนินการทั้งสิ้น	22	ตำาบล	เริ่มต้นด้วย

การประชุมทีมวิทยากร	 ประสานงานกับภาคียุทธศาสตร์คือ	 ท้องถิ่น

จงัหวดั	และชักชวนเครือขา่ยตา่งๆ	ในลักษณะปลายเปดิ	รับสมคัรพืน้ที่

ตำาบลใดสนใจเขา้ร่วมโดยเฉพาะตำาบลทีม่แีกนนำาสำาคญัประสานงานมา	
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หรือเป็นตำาบลที่คณะทำางานเห็นศักยภาพได้มีการประสานงานเพื่อ

ชักชวนมาร่วมกิจกรรม	เมือ่ไดร้ายช่ือตำาบลเปา้หมายมาแล้วก็ไดจ้ดัเวที

สร้างความรับรู้และมีส่วนร่วมเพื่อให้ทราบเป้าหมาย	 ทิศทาง	 และ

แนวทางดำาเนินการร่วมกัน	 โดยทีมกลางได้ออกแบบคู่มือในการ 

ดำาเนินงานอธิบายทำาความเข้าใจ	 ต่อจากนั้นก็ได้เชิญชวนเครือข่าย 

ไปเรียนรู้ยังตำาบลต้นแบบ	คือ	ธรรมนูญสุขภาวะตำาบลท่าข้าม	พร้อม

กับการเดินหน้าคู่ขนานไปจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับแกนนำาในบาง

ตำาบลที่อยู่ในเป้าหมายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และนำามาปรับใช้ 

ต่อไป	

แนวทางจัดทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่
	 ในขั้นตอนการจัดทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ยังยึดแนวทางการ 

จดัทำาธรรมนญูสขุภาพทีแ่มม้แีนวทางดำาเนนิการทีไ่มเ่หมอืนกัน	แต่ก็มี

หลักการร่วมบางประการที่สามารถยึดถือไปด้วยกัน	 ประกอบด้วย

กระบวนการสำาคัญ	3	ขั้นตอนที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการ	ได้แก่	

	 1.	“ขาขึ้น”	

	 2.	“ขาเคลื่อน”

	 และ	3.	“ขาประเมิน”

	 โดยในแต่ละขั้นตอนสำาคัญยังมีขั้นตอนย่อยๆ	 สอดแทรก 

อยู่ด้วยอีกหลายขั้นตอน	 ส่วนจะมากจะน้อยหรือจะเพิ่มขึ้นลดลง 

ในการดำาเนินการดังกล่าวได้พิจารณาวิเคราะห์ต้นทุนเดิมของพื้นที่

ประกอบไปด้วย	

	 ทั้งนี้มีรูปแบบกิจกรรมสำาคัญ	 หรือที่เรียกว่าเป็น	 “ขาขึ้น”	 

ของกระบวนการที่สามารถดำาเนินการได้หลายแนวทางดังนี้
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 (1)	การจัดประชมุสร้างความเขา้ใจ	ในขัน้ตอนนีค้ณะทำางาน

กลางจังหวัดประสานแกนนำาท้องถิ่นหรือผู้รับผิดชอบนำาตัวแทน 

ความคิดจากภาคส่วนต่างๆ	 โดยเฉพาะผู้นำา	 4	 เสาหลักและตัวแทน

ความคิดของแต่ละกลุ่มครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในตำาบล	 ได้แก่	

ท้องถิ่น	 ท้องที่	 ผู้นำาศาสนา	 ผู้นำาชุมชน	 โรงเรียน	 กศน.	 ราชการ 

ส่วนภูมิภาค	 สภาองค์กรชุมชน	 ปราชญ์ชุมชน	 กลุ่มอาชีพ	 กลุ่มวัย	

เปน็ต้น	คดัเลือกตัวแทนทีส่ามารถใหข้อ้เสนอแนะและไดรั้บการยอมรับ

จากแต่ละกลุ่มจำานวน	30-50	คน	และสร้างโอกาสประสานเครือข่าย

นอกพื้นที่	รวมเครือข่ายความร่วมมือระดับอำาเภอ	เช่น	พชอ.	(คณะ

กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ)	 ท้องถิ่นอำาเภอ	 ราชการ 

ส่วนภูมิภาค	 ฯลฯ	 ร่วมทำาความเข้าใจที่มาของโครงการ	 เป้าหมาย	

กระบวนการของการจัดทำาธรรมนูญตำาบลสุขภาวะ	

	 -	แนะนำาโครงการ	คณุคา่ของการจดัทำาธรรมนญูตำาบลสขุภาวะ	

เรียนรู้ตัวเองโดยผู้เข้าร่วมเสนอปัญหาและศักยภาพหรือสิ่งดีๆ	 ที่มี 

ในชุมชน	 กำาหนดแนวทาง	 ความคาดหวังหรือผลที่ชุมชนจะได้รับ	 

เป้าหมายการดำาเนินงาน	 จัดตั้งคณะทำางาน	 การดำาเนินการทำาได้ 

หลากหลายรูปแบบ	เช่น	นำาผู้เฒ่าเล่าเรื่องที่มาของตำาบล	จัดทำา	Time	

Line	ศึกษาพัฒนาการของชุมชนเพื่อให้เห็นภาพอดีต	ปัจจุบันในด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	ทั้งในแง่มุมที่เป็นปัญหาและ

สิ่งดีๆ	 ที่เคยมี	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์จนเกิดความชัดเจนร่วมกันถึง 

เหตุแห่งปัญหาและศักยภาพของตัวเอง	 เห็นช่องว่างการพัฒนาและ 

ร่วมกำาหนดอนาคต	 นำาผลที่ได้มากำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงาน	 

และจดัตัง้คณะทำางาน	ดงัตัวอยา่งเช่น	ธรรมนญูตำาบลนา่อยูต่ำาบลคหูา	

ส่วนใหญ่ของตำาบลเป้าหมายในสงขลาการดำาเนินงานจะมุ่งเน้นการ
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ประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นหลัก	 นำาภาคส่วนต่างๆ	 มาร่วม

กำาหนดแนวทาง	ค้นหาจุดเน้นที่สำาคัญ	หลายพื้นที่ใช้วิธีการให้คะแนน

ด้วยการติดสติกเกอร์ยังประเด็นเป้าหมายทั้ง	 17	 ประการแล้วลำาดับ

คะแนนเพื่อค้นหาจุดเน้นที่พื้นที่สนใจดำาเนินการ	 มีเพียงบางตำาบล 

ที่ผู้นำากำาหนดประเด็นสนใจ	 จากนั้นจึงจะประสานภาคีเครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นมาศึกษาสถานการณ์ปัญหา	ศักยภาพ	และ

ยกร่างธรรมนูญ	หรือให้มีคณะทำางานดำาเนินการ

	 โดยสรุปการเลือกประเด็นเน้นของแต่ละตำาบลนั้นเป็นไปใน	 

3	ลักษณะ	ได้แก่ 1.ยึดโยงเป้าหมาย	17	 เป้าหมายของตำาบลน่าอยู่	

โดยมีจุดเน้นไปตามความต้องการของพื้นที่	 การดำาเนินการมองภาพ

รวม	 เช่น	 อบต.นาหว้า	 อบต.สนามชัย	 อบต.คูหา	 อบต.ทับช้าง	 
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อบต.บ่อแดง	 โดยมีประเด็นร่วมก็คือ	 การจัดการขยะ	 การสร้างสังคม 

ไม่ทอดทิ้งกัน	 การท่องเที่ยวชุมชน  2.ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน	

ประเด็นดำาเนินการอยู่ที่กลุ่มเป้าหมายกำาหนด	 ได้แก่	 1)ยึดกลุ่ม 

ผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 เทศบาลตำาบลปาดังเบซาร์	 เทศบาลตำาบลท่าช้าง	2)

ยึดถือกลุ่มสตรี	 ได้แก่	 อบต.วัดขนุน	 3)ยึดถือสมาชิกเครือข่าย 

กลุ่มออมทรัพย์	 ได้แก่	 ตำาบลบ่อยาง	 ทั้ง	 3	 กลุ่มมีประเด็นสำาคัญ 

คือการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน	 4)ยึดภูมินิเวศ	 ได้แก่	 อบต.บางกล่ำา

ดำาเนินการคลองบางกล่ำา	 เทศบาลตำาบลพะตงดำาเนินการคลองตง	 

(มีประเด็นสำาคัญคือการจัดการขยะ) 3.ยึดเป้าหมายหลัก	ดำาเนินการ

เพียงบางประเด็น	 กำาหนดมาจากแกนนำาหรือคณะทำางาน	 ได้แก่	 1)	

ประเด็นการจัดการขยะ	 เทศบาลตำาบลโคกม่วง	 อบต.เทพา	 

อบต.คลองหรัง	 อบต.แค	 อบต.ท่าประดู่	 เทศบาลเมืองทุ่งตำาเสา	 

2)ประเดน็สร้างสงัคมไมท่อดทิง้กัน	ไดแ้ก่	อบต.ปากรอ	อบต.เกาะใหญ	่

อบต.ท่าชะมวง	เทศบาลตำาบลระโนด	อบต.ควนโส

	 -	การจัดตั้งคณะทำางานของพื้นที่	ดำาเนินการได้ทั้งในลักษณะ

เปน็ทมีกลาง	ช่วยดำาเนนิการทกุกิจกรรม	หรือเปน็คณะทำางานเปน็ฝา่ย

ต่างๆ	อาทิ	ฝ่ายยกร่าง	ฝ่ายรับฟังความเห็น	ฝ่ายสื่อสาร	ฝ่ายประเมิน

ผล	ฝา่ยอำานวยการ	สว่นจะเปน็ทางการหรือไมเ่ปน็ทางการใหพ้จิารณา

ตามความเหมาะสม

	 กระบวนการดำาเนนิงานการจดัทำาธรรมนญูตำาบลนา่อยูจ่งัหวดั

สงขลา	มีขั้นตอนสำาคัญได้แก่ 

	 1.	ดำาเนนิการโดยคณะทำางานกลางระดบัจงัหวดั	ประกอบดว้ย	

1.ประชุมคณะทำางานกลาง	 กำาหนดทิศทางดำาเนินงาน	 ประสานงาน

ภาคีเครือข่ายที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ	 2.ประชุมสร้างความเข้าใจ	 
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ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด	 ชวนพื้นที่เป้าหมายมาร่วมสร้างความรับรู้	 

ความเข้าใจ	 3.พัฒนาศักยภาพ	 ศึกษาดูงานตำาบลท่าข้าม	 4.สรุป 

บทเรียน	ปิดโครงการ

	 2.	พื้นที่ดำาเนินการ	 มีขั้นตอนสำาคัญได้แก่	 1.ทีมกลางร่วมกับ

พื้นที่จัดประชุมภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องตามประเด็น

หรือจุดเน้นของตำาบล	 เพื่อสร้างความรับรู้	 ความเข้าใจ	 1	 คร้ังร่วม 

ยกร่างธรรมนูญ	 โดยศึกษาภาพรวมของตำาบล	 สถานการณ์ปัญหา	

ศักยภาพ	 ยกร่างธรรมนูญ	 และจัดต้ังคณะทำางานพื้นที่	 2.ประชุม 

คณะทำางาน	ประมวลข้อเสนอ	ยกร่างธรรมนูญ 

	 3.	การสร้างการรับรู้	บางพื้นที่มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมแต่ส่วนใหญ่เลือกที่จะส่งเอกสารยกร่างให้ครัวเรือน 

ให้ความเห็นชอบ	

	 4.	จัดเวทีสาธารณะประกาศใช้ธรรมนูญที่เห็นชอบร่วมกัน

	 ทั้งนี้การเลือกประเด็นจุดเน้น	 จำานวนข้อหรือหมวดหมู่แต่ละ

ประเด็น	 หากเป็นตำาบลที่มีความพร้อม	 มีพื้นฐานการมีส่วนร่วมที่ดี	
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สามารถดำาเนินการได้มากข้อ	 การดำาเนินงานรอบนี้สรุปบทเรียนเดิม 

ที่การจัดทำาธรรมนูญสุขภาพมีจำานวนหมวดหมู่และข้อตกลงมากข้อ 

พบว่าหลายข้อไม่ได้นำาไปสู่การปฏิบัติ	 ประกอบกับตำาบลน่าอยู่รอบนี้ 

มีเวลาดำาเนินการจำากัด	 และความพร้อมของแต่ละตำาบลไม่เท่ากัน	 

จึงกำาหนดแนวทางร่วมกันไว้ว่า	 เป้าหมายที่ต่ำาสุดก็คือ	 แต่ละประเด็น

หรือหมวดหมู่ให้มีข้อตกลงหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมสามารถปฏิบัติ

ได้	 1	 ข้อเป็นอย่างน้อย	 หรือมากกว่านั้น	 และไม่ต้องมีจุดเน้นมาก

ประเด็น	

 (2)	ขั้นตอนการดำาเนินการยกร่างธรรมนูญ	 ในการเขียน 

หรือยกร่างธรรมนูญ	 หลักการสำาคัญก็คือการใช้ความรู้ประกอบการ

ตัดสินใจ	 การจัดเวทีแต่ละคร้ังควรถือโอกาสนำาข้อมูลจากหน่วยงาน

ต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 สะท้อนปัญหาและศักยภาพมาประกอบการ 

พจิารณา	ก่อนทีจ่ะใหป้ระชาชนไดเ้สนอแนะความต้องการ	เทคนคิงา่ยๆ	

ทีส่ามารถนำามาใช้ก็คอืการวิเคราะหป์จัจยัภายในและภายนอก	SWOT	

(จดุอ่อน	จดุแขง็	โอกาส	อุปสรรค)	หรือวเิคราะหป์จัจยักำาหนดสขุภาพ

ทีเ่ก่ียวขอ้งของแต่ละประเดน็เปา้หมาย	กล่าวคอื	วเิคราะหล์งลึกทัง้ดา้น

ตัวบุคคล	 (ความรู้	 ความเชื่อ	 วิถีชีวิต	 จิตวิญญาณ)	สภาพแวดล้อม	

(เศรษฐกิจ	สงัคม	การเมอืง	เทคโนโลย	ีทรัพยากรธรรมชาติ	วัฒนธรรม)	

และเชิงระบบ	(กฏหมาย	นโยบาย	หน่วยงานรับผิดชอบ)	ข้อสำาคัญ 

ก็คอื	วเิคราะหใ์หถ้งึรากฐานของปญัหา	มองเหน็ความสมัพนัธ์เช่ือมโยง

ของแต่ละปัจจัย	 ค้นหาจนพบความจริงแท้เห็นช่องว่างอันจะนำามาสู่ 

การกำาหนดเปา้หมายของประเดน็นัน้	หรือนำาสิง่ดีๆ 	ทีเ่คยทำาแล้วประสบ

ความสำาเร็จในระดบักลุ่มหรือพืน้ทีเ่ล็กๆ	สามารถขยายผลนำามากำาหนด

เป็นข้อตกลงต่อไป	
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	 การยกร่างดังกล่าวสามารถดำาเนินการได้หลายแบบ	ได้แก่	1)

คณะทำางานร่วมกันยกร่าง	จากนั้นนำาไปรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	 หรือ	 2)รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	 

นำามาประมวลผล	ยกร่าง

	 -	การเขียนธรรมนูญหรือข้อตกลงดังกล่าวดำาเนินการใน	 

2	ระดับ	

	 1.	เพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะ 

ในระดับตำาบลที่มาจากการมีส่วนร่วม	 ข้อตกลงที่ได้จะมีลักษณะเป็น 

เป้าหมายเชิงนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาของพื้นที่	 เหมาะสำาหรับ

พืน้ทีซ่ึ่งมคีวามพร้อม	มคีวามร่วมมอืคอ่นขา้งด	ีต้องการแผนการพฒันา

ที่มีส่วนร่วม

	 2.	หากเป็นตำาบลเพิ่งเร่ิมเข้าสู่การพัฒนา	 สามารถเลือก 

เป้าหมายสำาคัญที่สนใจจริงๆ	 เป็นประเด็นร่วมและเห็นพ้องต้องกัน	 

ไม่จำาเป็นต้องมากประเด็น	 เขียนข้อตกลงในเชิงมาตรการหรือมุ่งไปสู่

การปฏิบัติที่เข้าใจง่าย	 มุ่งเน้นแก้ปัญหาชุมชน	 หรือนำาข้อตกลงหรือ

มาตรการดีๆ	ที่มีการปฏิบัติมาแล้วนำามาต่อยอดขยายผล

	 การเขยีน	“ขอ้ตกลง”	หรือ	“กตกิาชุมชน”	“สญัญาใจ”	“ชันชี”	

หรือธรรมนูญตำาบลนั้น	 ควรเขียนให้เห็นรูปธรรม	 เข้าใจง่าย	 สามารถ

ปฏิบัติได้ง่าย	 สร้างพลังความร่วมมือได้ง่าย	 หากเป็นหน้าที่ของ 

หน่วยงานให้ระบุเจ้าภาพที่จะรับผิดชอบอย่างชัดเจน

	 ทั้งนี้มีระยะเวลาดำาเนินการต่อรอบของธรรมนูญ	3-5	ปี

	 ธรรมนูญสุขภาพในระยะหลัง	 เร่ิมมีการเขียนข้อตกลงที่นำา 

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมานำาเสนอในลักษณะคำาเชิงนโยบายที่สั้น	

กระชับ	มีพลัง	เข้าใจง่าย	
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	 การสื่อสาร	 ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เป็นระยะ	

สร้างช่องทางใหม่ๆ	เช่น	กลุ่ม	Line	ตำาบล	การ	Live	ผ่าน	Social	

Media	

	 ข้อค้นพบจากการทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่	หลายตำาบลได้ปรับ

กิจกรรมที่กำาลังดำาเนินการเข้ามาในการจัดทำาธรรมนูญตำาบลเพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่น	 และสร้างกระแสความต่ืนตัว	 มีการนำาข้อตกลงที่ผ่าน 

การรับฟงัความเหน็และเหน็ชอบร่วมกันในการประชุมนำาไปสูก่ารปฏิบติั	

แล้วสื่อสารสร้างการรับรู้	 แม้จะเป็นการข้ามขั้นตอนแต่ก็มีส่วนทำาให้ 

เกิดพลังและความเช่ือมั่นที่ดี	 ช่วยลดความรู้สึกว่ามีแต่การเขียนอยู่ 

ในกระดาษไม่มีผลในทางปฏิบัติ	เช่น	ธรรมนูญตำาบลคูหา	กำาลังจะจัด

กิจกรรม	 “คูหาแรกวา”	 ย้อนอดีตชุมชน	 ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมนูญ 

ตำาบลจึงนำาไปสู่การปฏิบัติ	 ทม.ปาดังเบซาร์	 จัดทำาธรรมนูญตำาบล 

พหุวัฒนธรรม	 ผสมผสานการอยู่ร่วมกันของ	 3	 วัฒนธรรมได้แก่	 

ไทยพุทธ	 มุสลิม	 และจีน	 มีข้อตกลงการใช้ผู้สูงอายุช่วยดูแลคน 

ยากลำาบาก	 ผู้ป่วยติดเตียง	 หรือตำาบลบางกล่ำา	 มีกิจกรรมล่องคลอง 

เก็บขยะ	 หรือปลูกต้นไม้	 ควบคู่กับการจัดสภาผู้นำาชุมชนรับฟังความ

เห็นต่อร่างธรรมนูญ	 หรือธรรมนูญเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำาบล 

บ่อยาง	 ลงทำากิจกรรมห้องเรียนประจำาเดือนในแต่ละชุมชนเพื่อลด 
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รายจ่ายในครัวเรือน	 สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในชุมชนแออัด	

ควบคู่ไปกับการลงจัดทำาเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญตำาบล

 (3)	การจัดสมัชชาตำาบลสุขภาวะ	 ขั้นตอนนี้ทีมงานควร 

นำาเอกสารทีไ่ดย้กร่างสือ่สารไปยงัประชาชนกลุ่มเปา้หมาย	หากสามารถ

ส่งให้ทุกครัวเรือนได้ก็เป็นการดี	 ก่อนที่จะจัดประชุมประชาคมหรือ 

จะเรียกว่าสมชัชาสขุภาพตำาบลก็ได	้เพือ่สร้างพลังและดำาเนนิการใหเ้ปน็

ประเด็นสาธารณะอย่างเต็มตัว	 โดยเลือกวันสำาคัญที่สามารถสร้าง 

การมีส่วนร่วมได้มาก	เชิญผู้นำาท้องถิ่น	ท้องที่	ผู้นำาศาสนาประชาชน	

หน่วยงานต่างๆ	 จำานวน	 200-400	 คน	 แจกเอกสารร่างธรรมนูญฯ	 

หาฉันทามติต่อร่างธรรมนูญตำาบล	 โดยนำาเสนอทีละข้อหรือนำาเสนอ

เป็นภาพรวม	 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 หรือหา 

ข้อยุติที่เป็นความเห็นร่วม	 ให้ความเห็นชอบต่อร่างธรรมนูญ	 หาก 

ทุกคนเห็นชอบต่อร่างธรรมนูญดังกล่าว	 สามารถประกาศใช้ธรรมนูญ

ตำาบลในกิจกรรมนี้ไปด้วยกันเลยก็ได้	 กรณีที่มีความเห็นต่าง	 ให้รับไว้

เพื่อพิจารณา	 นำาไปปรับปรุง	 นำาข้อตกลงที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว 
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มาประกาศใช้ไปก่อนจากนั้นจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ให้กับแต่ละ 

ครัวเรือน

	 การจดัสมชัชาตำาบล	อาจมนีทิรรศการ	การแสดง	การนำาเสนอ

เร่ืองเด่นของตำาบล	 สอดแทรกการสร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจ	 

ความรักความสามัคคีของคนในตำาบล	 หรือมีกิจกรรมอ่ืนที่สามารถ 

ปลุกเร้า	 สร้างแรงบันดาลใจ	 หรือใช้พิธีกรรมทางศาสนาตามความ 

เหมาะสม

	 ทั้งนี้การประกาศใช้ธรรมนูญตำาบล	 ฝ่ายอำานวยการสามารถ

เลือกใช้กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์	เหมาะสม	เช่น	จัดเวทีประชาคมมีการทำา	

MOU	คณะทำางานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการจัดพิมพ์ธรรมนูญเผยแพร่

ในรูปแบบเอกสารสาธารณะ	 ทำาป้ายประกาศ	 ประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ	
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แนวทางที่	1 แนวทางที่	2 แนวทางที่	3

1.การเตรียมความพร้อม
		ของพื้นที่/แกนนำา/
		ประเด็น	ท้องถิ่นหรือ
		แกนนำาเชิญผู้ที่
		เกี่ยวข้อง	30-50	คน
		ประกอบด้วย	ท้องถิ่น	
		ท้องที่	ผู้นำาศาสนา	
		ผู้นำาชุมชน	ตัวแทน
		อาชีพ	ภาคเอกชน	
		สถาบันการศึกษา	
		ข้าราชการส่วนภูมิภาค	
		สื่อชุมชน	ให้ครอบคลุม
		พื้นที่/ตัวแทนความคิด	
		ขอความเห็นต่อ
		เป้าหมาย
		การดำาเนินการ
		ตำาบลสุขภาวะ	จุดเน้น	
		และจัดตั้งคณะทำางาน	
		15-20	คน
2.ประชุมคณะทำางาน
		นำาแนวทางที่ได้
		รับมอบหมายยกร่าง
		ธรรมนูญฯ	ร่างที่	1
3.จัดเวทีรับฟังความ
		คิดเห็น/สื่อสาร
		สาธารณะ
		-มีเวทีระดับหมู่บ้าน
			หรือตามกลุ่ม
			เป้าหมาย

1.การเตรียมความพร้อม
		ของพื้นที่/แกนนำา/
		ประเด็น	โดยจัดตั้งคณะ
		ทำางาน	15-20	คน
2.ท้องถิ่นเชิญผู้ที่
		เกี่ยวข้อง	30-50	คน
		ประกอบด้วย	ท้องถิ่น	
		ท้องที่	ผู้นำาศาสนา
		ผู้นำาชุมชน	ตัวแทน
		อาชีพ	ภาคเอกชน	
		สถาบันการศึกษา	
		ข้าราชการส่วนภูมิภาค	
		สื่อชุมชน	ให้ครอบคลุม
		พื้นที่/ตัวแทนความคิด	
		นำาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่อง
		ความเป็นมาของตำาบล	
		สร้างความรู้สึกร่วม	
		คณะทำางานนำาเสนอ
		แนวทางตำาบลสุขภาวะ	
		เป้าหมาย	จุดเน้น	และ
		ยกร่างธรรมนูญฯ	
		ร่างที่	1
3.จัดเวทีรับฟังความเห็น	
		จำานวนครั้งตามความ
		เหมาะสม
		-มีเวทีระดับหมู่บ้าน
			หรือตามกลุ่ม
			เป้าหมาย
		-หรือจดัทำาแบบสอบถาม
			รายครัวเรือน

1.การเตรียมความพร้อม
		ของพื้นที่/แกนนำา/
		ประเด็น	โดยจัดตั้งคณะ
		ทำางาน	15-20	คน
		บูรณาการความร่วมมือ
		กับงบกองทุนสุขภาพ
		ตำาบลหรืออื่นๆ	
2.เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง	
		30-50	คนประกอบดว้ย
		ท้องถิ่น	ท้องที่	ผู้นำา
		ศาสนา	ผู้นำาชุมชน	
		ตัวแทนอาชีพ	
		ภาคเอกชน	สถาบัน
		การศึกษา	ข้าราชการ
		ส่วนภูมิภาค	สื่อชุมชน	
		ให้ครอบคลุมพื้นที่/
		ตัวแทนความคิด	
		นำาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าเรื่อง
		ความเป็นมาของตำาบล	
		ประสานวิทยากร
		จังหวัดร่วมถอด
		บทเรียนการพัฒนา
		ในพื้นที่สร้างความ
		รู้สึกร่วม	คณะทำางาน
		นำาเสนอแนวทางตำาบล
		สุขภาวะ	เป้าหมาย
		จุดเน้น	และยกร่าง
		ธรรมนูญฯ	ร่างที่	1

แนวทางดำาเนินการ	“ขาขึ้น”
ที่พื้นที่สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม	หรือนำาไปปรับใช้
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แนวทางที่	1 แนวทางที่	2 แนวทางที่	3

4.คณะทำางานปรับปรุง
		ธรรมนูญฯ	ร่างที่	2	
		เตรียมจัดเวทีตำาบล
5.จัดเวทีสมัชชาระดับ
		ตำาบล	เชิญตัวแทน
		หมู่บ้าน	ท้องถิ่น	ท้องที่	
		ผู้นำาศาสนา	กลุ่มอาชีพ	
		และภาคีการพัฒนา
		ต่างๆ	200-500	คน
		ร่วมตัดสินใจ	ให้ความ
		เห็นชอบและประกาศ
		ใช้ธรรมนูญฯ
6.จัดพิมพ์ธรรมนูญฯ
		เผยแพร่ทุกครัวเรือน

4.ประชุมคณะทำางาน
		ปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ
		อีกครั้ง
5.จัดเวทีสมัชชาตำาบล	
		เชิญตัวแทนหมู่บ้าน	
		ท้องถิ่น	ท้องที่	ผู้นำา
		ศาสนา	กลุ่มอาชีพ
		และภาคีการพัฒนา
		ต่างๆ	200-500	คน
		นำาเสนอร่างธรรมนูญฯ	
		ร่วมตัดสินใจรับรอง
		ให้ความเห็นชอบและ
		ประกาศใช้ธรรมนูญฯ
5.จัดพิมพ์ธรรมนูญฯ
		เผยแพร่ทุกครัวเรือน

3.จัดเวทีรับฟังความเห็น	
		จำานวนครั้งตามความ
		เหมาะสม
		-มีเวทีระดับหมู่บ้าน
			หรือตามกลุ่ม
			เป้าหมาย
		-หรือจัดทำา
			แบบสอบถาม
			รายครัวเรือน
4.ประชุมคณะทำางาน
		ปรับปรุงร่างธรรมนูญฯ
		อีกครั้ง
5.จัดเวทีสมัชชาตำาบล	
		เชิญตัวแทนหมู่บ้าน	
		ท้องถิ่น	ท้องที่	ผู้นำา
		ศาสนา	กลุ่มอาชีพ
		และภาคีการพัฒนา
		ต่างๆ	200-500	คน
		ร่วมตัดสินใจ	
		ร่วมตัดสินใจรับรอง
		ให้ความเห็นชอบ
6.เลือกวันสำาคัญของ
		ชุมชนประกาศใช้
		ธรรมนูญฯ
7.จัดพิมพ์ธรรมนูญฯ
		เผยแพร่ทุกครัวเรือน
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 (4)	การนำาไปสู่การปฏิบัติ	หรือ	“ขาเคลื่อน”
	 หลังจากประกาศใช้ที่ถือว่าเป็นการทำาสัญญาประชาคม 
ต่อสาธารณะร่วมกันแล้ว	 บางแห่งสามารถจัดต้ังให้มีกลไกขับเคล่ือน 
โดยเฉพาะ	เช่น	สำานักธรรมนูญสุขภาวะตำาบลชะแล้	เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการประสานการขบัเคล่ือนใหเ้กิดผลการปฏิบติัตามธรรมนญูสขุภาพ
ตำาบล	หรือทอ้งถิน่ทีเ่ปน็เจา้ภาพหลักนำาเขา้สภาออกมาเปน็ขอ้บญัญติั
ท้องถิ่น	 หรือเข้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน	 ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวสามารถ 
นำาไปสู่การปฏิบัติได้	3	แนวทางดังนี้
	 1.	สมาชิกทีเ่ปน็ประชาชนในตำาบลดำาเนนิการเองตามขอ้ตกลง	
โดยไม่จำาเป็นต้องใช้งบประมาณ	
	 2.	ท้องที่หรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 นำาเข้าแผน
พัฒนาเพื่อสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการตามธรรมนูญ	 หรือเสริม
หนุนการขับเคล่ือนด้วยการประชาสัมพันธ์	 การนำาผลงานไปสื่อสาร 
กับสาธารณะสร้างการรับรู้	กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
	 3.	หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน	 โดยประสานงาน 
เครือข่ายที่มีอำานาจหน้าที่	 มีภารกิจที่สามารถให้การสนับสนุนมาร่วม
กันดำาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
	 นอกจากนีใ้นแต่ละปตีำาบลโดยฝา่ยอำานวยการสามารถกำาหนด
วาระร่วมของพื้นที่	 หาจุดเน้นในการดำาเนินการตามธรรมนูญ	 หรือ 
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	เช่น	ทอ้งถิน่	ทอ้งที	่หนว่ยงานสว่นภมูภิาคมกีาร
แบง่หนา้ทีรั่บผิดชอบในแต่ละหมวดนำาธรรมนญูไปสูก่ารปฏิบติั	เช่นนัน้
แล้ว	 การมีภาคีความร่วมมือที่รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมจะทำาให้ธรรมนูญ 
ที่เขียนไว้ในแต่ละข้อนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม
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 (5)	การติดตามประเมินผล	 หรือ	 “ขาประเมิน”	 ควรจัด 
ให้มีคณะทำางานติดตามประเมินผล	 จัดการความรู้เป็นการเฉพาะ	
ธรรมนูญสุขภาพบางแห่งภาคอิสานก็มีการดำาเนินการถึงขนาดเก็บ 
ข้อมูลจากแต่ละครัวเรือนนำามาประกอบการดำาเนินงาน	 หรือให้มีการ
รายงานผลในการประชุมสาธารณะในแต่ละปี	 มีการสรุปบทเรียน 
การกำาหนดมาตรการทางสังคมกรณีไม่ได้ปฏิบัติตาม	 คณะทำางานฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เองก็ควรมีการเผยแพร่สิ่งดีๆ	 ที่เป็นความสำาเร็จไปสู่
สาธารณะจะเปน็อีกกลยทุธ์หนึง่ในการกระตุ้น	สร้างกำาลังใจและแรงจงูใจ
ในการดำาเนินการ	
 (6)	การทบทวนธรรมนูญตำาบล	 ควรให้มีการกำาหนดไว้ใน 
ธรรมนูญฯ	 สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทุก	 3-5	 ปี	 บางข้อตกลงที่ได้ 
ดำาเนินการจนประสบความสำาเร็จ	 ปัญหาที่เกิดหมดสิ้นแล้วหรือมีการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์ไปแล้วอาจประกาศสิ้นสุดหรือมีการปรับปรุง
ใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
	 ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนโดยย่อของการจัดทำาธรรมนูญสุขภาพ 
ที่คัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่	 มีทั้งวิธีการ	 มีทั้งตัวอย่าง	
พร้อมกับวิเคราะห์ปัจจัยประกอบต่างๆ	 นานา	 ส่วนหนึ่งผสมผสาน 
ความรู้จากการลงมือทำาธรรมนูญตำาบลน่าอยู่	 แต่หาใช่เป็นสูตรสำาเร็จ
ตายตัวเสมอไปไม่	 ด้วยบริบทและเป้าหมายการดำาเนินงาน	พร้อมกับ
ปจัจยัภายนอกทีจ่ะมผีลเปน็พลวตัรแตล่ะทีม่ไีมเ่หมอืนกัน	แมแ้ต่ในการ
ดำาเนินการดังกล่าวระยะเวลาจะดำาเนินการสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับ 
ความอิ่มตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูล	การมีส่วนร่วมและความเป็น
เจ้าของ	ไม่จำาเป็นจะต้องเหมือนกัน	
	 ปัจจัยเสริมในการจัดทำาธรรมนูญรอบนี้	 มีปัจจัยเสริมที่สำาคัญ 
ก็คือการทำางานร่วมกับเครือข่าย	 โดยมีเครือข่ายและกระบวนการ 
สำาคัญดังนี้

193ฉบับ Songkhla Vision 2027



	 1.	ศปจ.อำาเภอ	 ในบางตำาบลที่มีเป้าหมายสร้างสังคมไม่ 
ทอดทิ้งกัน	จะนำางบประมาณที่ช่วยเหลือคนยากลำาบากฯ	ตามสภาพ
ปัญหาและงบตรวจสอบข้อมูลลงไปร่วมดำาเนินการ	 ทำาให้เกิดผลของ 
การขับเคล่ือนข้อตกลงหรือธรรมนูญไปในตัว	 โดยพิจารณาเงื่อนไข 
ที่สอดคล้องกับธรรมนูญ
	 2.	การทำางานร่วมกับองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสงขลา	ในสว่น
พื้นที่ดำาเนินการศูนย์สร้างสุขตำาบล	 ต่อยอดงานของกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพจังหวัด	 และโครงการบูรณาการสร้าง
สุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา	 โดยนำาข้อมูลที่ได้สำารวจ 
ไวแ้ล้วมาขยายผลตอ่ในสว่นการดแูลคนพกิาร	ผู้สงูอาย	ุคนยากลำาบาก	
และมีกิจกรรมเสริมในช่วงการรับฟังความเห็นโดยการให้ความรู้	 
รว่มกนัทำาน้ำายาเอนกประสงค	์น้ำาหมักชวีภาพ	เพื่อสรา้งความไว้วางใจ
และความเช่ือมั่น	 อาศัยรูปธรรมของกิจกรรมต่อยอดเป็นข้อตกลง 
หรือธรรมนูญตำาบล
	 3.	การทำางานยึดเป้าหมายร่วม	 4PW	 โดยเฉพาะการจัดการ
ขยะ	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดูแลกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม
	 4.	การทำางานร่วมกับเครือข่าย	 พชอ.โดยเฉพาะการดูแล 
คนพิการ	ผู้สูงอายุ	คนด้อยโอกาส
	 5.	การทำางานร่วมกับกลุ่มสตรีหรือกองทุนพัฒนาบทบาท 
สตรีจังหวัด	 นำาธรรมนูญไปสู่การของบสนับสนุนกลุ่มสตรี	 สร้างความ 
เข้มแข็งของสตรีมาช่วยเหลือสมาชิกที่ยากลำาบาก
	 6.	การทำางานร่วมกับโครงการ	Node	Flagship	สสส.สงขลา	
โดยเฉพาะการดูแลคนพิการ	คนยากลำาบาก
	 7.	การทำางานร่วมกับท้องถ่ินจังหวัด	 โดยเฉพาะประเด็น 
การจัดการขยะ
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	 8.	แกนนำาสำาคัญทำาหน้าที่ประสานงาน	 มีความหลากหลาย	
ประกอบด้วย	 นายกอปท.	 ปลัดอปท.	 หน.สำานักปลัด	 ผอ. 
กองสาธารณสุข	ผอ.กองสวัสดิการชุมชน	แกนนำาสตรี	พัฒนากร	สสอ.

บทสรุป
	 รูปแบบของธรรมนูญตำาบลน่าอยู่จังหวัดสงขลา	 จากบทเรียน
การจัดทำาธรรมนูญสุขภาพที่ผ่านมา	 คือ	 ให้มีจำานวนข้อตกลงหรือ
มาตรการไม่มากข้อ	 เน้นให้เกิดรูปธรรมที่สามารถดำาเนินการได้ 
โดยชมุชน	และข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้องบางมาตรการสามารถ
ดำาเนินการขับเคลื่อนสร้างรูปธรรมควบคู่กับการดำาเนินการ
	 โดยมีประเด็นร่วมสำาคัญ	ได้แก่	การจัดการขยะ	และการสร้าง
สังคมไม่ทอดทิ้งกัน
	 ธรรมนูญสุขภาพตำาบลเกิดขึ้นได้ไม่ยาก	 แต่เกิดขึ้นแล้วเป็น 
ที่ยอมรับ	 สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติร่วมกันได้หรือไม่นับเป็นโจทย์
ท้าทายยิ่ง	 หลายพื้นที่เร่งรีบดำาเนินการ	 จัดกระบวนการแบบรวบรัด 
ใหแ้ล้วเสร็จ	กลับไปใช้วธีิการทำางานในรูปแบบเดมิทีเ่คยทำาโดยปราศจาก
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การมีส่วนร่วม	หรือเขียนกันเองในหมู่ผู้นำาไม่กี่คนแล้วนำามาประกาศใช้	
พลังการมีส่วนร่วมจึงไม่เกิด	 ทำาให้ธรรมนูญสุขภาพลดคุณค่าลงไม่ต่าง
จากกระดาษเปือ้นหมกึ	เช่นนีแ้ล้วหาใช่เปา้หมายของการดำาเนนิการไม่
	 การจัดทำาธรรมนูญสุขภาพที่ควรจะเป็น	 จัดเป็นกระบวนการ 
เชิงคุณภาพนำาไปสู่การสร้างความยั่งยืนมากกว่าหวังผลเชิงปริมาณ	
ปัจจัยความสำาเร็จพื้นฐานจึงมาจากหลายอย่างรวมกัน	 ต้ังแต่ความ 
เช่ือมั่นในเคร่ืองมือหรือกระบวนการของผู้นำา	 การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจต่อประชาชน	 ทำาให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย	 การสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมที่ดีจะนำาไปสู่การทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม 
และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมอย่างแท้จริง	
	 ขณะเดียวกัน	 ผู้บริหารท้องถิ่นก็เป็นอีกปัจจัยความสำาเร็จ 
แม้จะไม่ได้เข้ามาเป็นแกนนำาหลักก็ควรให้ความเห็นชอบ	และให้อิสระ
ตอ่การดำาเนนิงาน	ดงันัน้	การเลือกประเดน็ควรสอดคล้องกับภาระงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของท้องถิ่นอยู่แล้ว	จะได้รับความร่วมมือและ
ขับเคลื่อนง่าย	งานธรรมนูญสุขภาพตอบสนองโจทย์การแก้ปัญหาและ
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	 การที่มีท้องถิ่นเข้ามาร่วมจะทำาให้มี 
งบประมาณหนุนเสริมที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงาน
	 ปจัจยัสำาคญัทีส่ดุก็คอืมกีารทำางานเปน็ทมี	ทัง้ในรูปแบบทางการ
และไม่เป็นทางการ	 แบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถ	 ไม่ผูกติด 
กับตัวบคุคลจนเกินไป	และอยา่ลืมว่าการรับฟงัความเหน็แต่ละประเดน็
ควรมีองค์ประกอบผู้เข้าร่วมครบครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 
ทมีกลางควรมกีลวธีิกระตุ้นใหเ้กิดแรงจงูใจในการทำางาน	เหน็ประโยชน์
ร่วมกัน	หากสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหนว่ยงานทีม่าร่วมกิจกรรม	
มีเป้าหมายที่ตรงกันแล้วจะทำาให้สามารถดำาเนินการควบคู่ไปกับการ 
ขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภาคี	จะช่วยให้เกิดผลระยะสั้นสร้าง
ความเช่ือมั่น	 การทำางานทุกคร้ังอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเติมเต็ม	
หรือบรูณาการงบประมาณไปดว้ยกันเพือ่กระชับเวลา	และใช้ประโยชน์

196 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   เล่ม 7



กิจกรรมที่กำาลังดำาเนินการไปด้วย	 ลดความซ้ำาซ้อนและภารกิจงาน 
ที่จะเพิ่มเข้ามาของคณะทำางาน	 และไม่ลืมที่จะเช่ือมโยงกับภาคีต่างๆ	
ทั้งในและนอกพื้นที่	 เช่น	ร่วมกับงานเขตสุขภาพ	ศปจ.	4Pw	Node	
สสส.	จังหวัด/อบจ.	พชอ.	กองทุนสุขภาพตำาบล	ฯลฯ
	 คณะทำางานควรทำาความเข้าใจกิจกรรมให้ครบกระบวนการ	 
“ขาขึ้น”	 “ขาเคล่ือน”	 “ขาประเมิน”	 เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนกัน 
และกัน	

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงาน
	 หวัใจของงานธรรมนญูคอืการสร้างการมสีว่นร่วมและความรู้สกึ
เปน็เจา้ของ	มลัีกษณะการทำางานทีเ่นน้การใช้	Soft	Power	อยูบ่นฐาน
ปฏิสัมพันธ์	 ความเช่ือมั่น	 ความไว้วางใจในหมู่คนที่เก่ียวข้อง	 ทำาให้ 
ใช้เวลาและพลังในการดำาเนินงานเป็นอย่างมาก	 แกนนำาดำาเนินการ 
ในพืน้ทีเ่ดมิมภีารกิจมากอยูแ่ล้ว	อาจสง่ผลใหข้าดพลังในการขบัเคล่ือน
อย่างต่อเนื่อง	 หรือไม่ก็ประสบปัญหาการเมืองท้องถิ่น	 เมื่อผู้บริหาร
เปล่ียนนโยบายเปล่ียน	 ผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำาคัญ	
ขับเคลื่อนยาก
	 ขอ้ควรระวงัก็คอื	ความไมต่อ่เนือ่งของกิจกรรม	ตัง้แต	่“ขาขึน้”	
“ขาเคลื่อน”	“ขาประเมิน”
	 นอกจากนั้นยังต้องยอมรับความจริงในด้านความรู้ที่ไม่ 
เท่าเทียมกัน	 โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกห่างไกล	 อันเป็นข้อจำากัด 
เชิงโครงสร้าง	จำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมกีารเสริมหนนุดา้นวชิาการจากภายนอก
ให้กับภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำาเนินงาน
	 และไมลื่มวา่ธรรมนญูเปน็เพยีงกตกิา	ไมม่บีทบงัคบั/บทลงโทษ
ตามกฎหมาย	 เว้นแต่ว่าข้อตกลงนั้นอ้างอิงกับกฏหมายที่มีอยู่และ 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำาเนินการได้

197ฉบับ Songkhla Vision 2027



ธรรมนูญชุมชนเปราะบาง
ช่วยเหลือคนเปราะบางด้วยกัน

	 หญิงวัยกลางคนตัวเล็กๆ	 ราวกับเด็กน้อยคนหนึ่ง	 นั่งอยู่ 
ในรถสามล้อพ่วงข้าง	 มีหลังคากันความร้อน	 คนขับเป็นชายสูงอายุ	 
ทั้งคู่ตระเวนสัญจรไปทั่วย่านเขตเมืองกลายเป็นภาพที่หลายคนคุ้นตา
	 พี่อ้น-บุณย์บังอร	 กับลุงนิพนธ์	 ชนะโชติ	 สองสามีภรรยา 
ณ	 วันนี้พวกเขาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายไอติมโบราณและข้าวนึ่ง 
ในชุมชนแหลมสนอ่อน	 ทั้งคู่แบกรับภารกิจอันหนักอ้ึงจากการเป็น 
แกนนำาชุมชนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน	 เทศบาล 
นครสงขลา	 ในการนำาพาสมาชิกร่วมสามสิบกว่าชีวิตต่อสู้เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงสิทธิในการเช่าที่ดินทำากินและอยู่อาศัยที่เป็นปัญหายืดเยื้อมา
ยาวนาน	
	 เขตเมืองจัดเป็นพื้นที่พิเศษ	 ดูเผินๆ	 แล้วอุดมไปด้วยความ
พร้อมพรั่งของทรัพยากร	เปี่ยมความเจริญ	ความทันสมัย	ผู้คนจำานวน
มากมีฐานะทางเศรษฐกิจ	 มีการศึกษา	 มีรายได้มั่นคง	 แต่หารู้ไม่ 
เมือ่เจาะลึกลงไปถึงเนือ้ในกลับพบแต่ปญัหานานาทีห่มกัหมม	และไมม่ี
ใครใส่ใจแก้ไข	 ด้วยเหตุเช่นนี้	 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำาบลบ่อยาง
จำานวน	7	กลุ่ม	7	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนแหลมสนอ่อน	ชุมชนหัวป้อม	
ชุมชนหัวป้อมโซน	 5	 ชุมชนกุโบร์	 ชุมชนมิตรเมืองลุง	 ชุมชนหลัง
วิทยาลัยอาชีวะและชุมชนพาณิชย์สำาโรง	 จึงได้รวมตัวกันจัดทำา 
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ธรรมนูญตำาบลน่าอยู่เพื่อดูแลสมาชิกของกลุ่มกันเอง	 ด้วยความเป็น
ชุมชนทีป่ระสบปญัหาเร่ืองการเช่าทีด่นิทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีต่ำาบลบอ่ยาง	
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนจากต่างถิ่น	 เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ	 
สัญจรเร่ร่อนเข้ามาทำาเพื่อหวังงานและรายได้ยังชีพ	 ต่างมาอาศัย 
ในพื้นที่ตำาบลบ่อยางมานานจนกลายเป็นสมาชิกของชุมชน	 แต่ก็ยังมี
ปัญหาพื้นฐานในหลายด้านจำาเป็นที่จะต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร	โดยมีชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นแกนนำา	
 
ชุมชนแหลมสนอ่อน
	 สถานที่ตั้งของชุมชนแหลมสนอ่อน	จัดอยู่ในทำาเลที่เรียกได้ว่า
ทำาเลทองของนครสงขลาที่รอการพัฒนา	 ผู้บริหารเทศบาลหลายยุค 
ที่ผ่านมาก็พยายามหาโครงการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่	 แต่ก็ยังทำา 
ไม่ได้ด้วยปัญหาของการใช้กรรมสิทธ์ิที่ดินของชุมชนที่ส่วนใหญ่ 
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เป็นผู้ประกอบการอยู่อาศัยในพื้นที่มากว่า	 30	 ปีในฐานะคนอพยพ 
มาอาศัยที่ราชพัสดุ	กรมธนารักษ์	แต่ไม่ได้ทำาสัญญาเช่าให้ถูกต้อง	ที่นี่
มีประชากรราวๆ	200	คน	80	ครัวเรือน	ถูกรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม	
ติณสูลานนท์	 จัดระเบียบชายหาดสมิหลาแล้วก็ให้มาอยู่อาศัยที่นี่	 
โดยไม่ได้ทำาสัญญาให้เป็นกิจลักษณะ	 สมาชิกเร่ิมสร้างบ้านทำาร้าน
อาหารประกอบกิจการของตนมานับสิบปี	 ไฟฟ้าที่ได้เป็นไฟช่ัวคราว	 
น้ำาก็เป็นน้ำาบาดาลเจาะเองหรือซ้ือน้ำาทาน	 เทศบาลนครสงขลาได้ขอ
เช่าพืน้ทีใ่ช้ประโยชนม์านานพอกันแต่ก็ไมม่โีอกาสไดพ้ฒันาโครงการใด
เป็นรูปธรรม	 ชุมชนก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพราะไม่ได้มี
กรรมสิทธ์ิเช่าใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง	 แต่ก็ไม่ใช่ผู้บุกรุก	 จนกระทั่ง
ล่าสุดก็คือธนารักษ์จะให้ชุมชนเช่าที่ให้ถูกต้อง	
	 การเปน็ชุมชนเปราะบางทำาใหเ้ขา้ใจสภาพปญัหาของคนเปราะ
บางดว้ยกัน	เมือ่มโีอกาสไดร่้วมกับ	ศปจ.สงขลาเก็บขอ้มลูคนยากลำาบาก
และเปราะบางทางสังคม	 (คนพิการ	 คนยากไร้	 คนไร้รัฐ	 คนเร่ร่อน	 
ผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง	 เด็กกำาพร้า	 คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 
เป็นภาระที่สังคมต้องดูแล)	 ในพื้นที่ตำาบลบ่อยาง	 จึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมทีไ่ดร่้วมกันดแูลคนยากลำาบากฯ	ในชุมชนทัง้ในพืน้ทีชุ่มชนและ
นอกชุมชน	
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	 การดำาเนินงานดังกล่าวอาศัยภาวะผู้นำาของชุมชน	 ได้แก่	 
พีอ้่น-บณุยบั์งอร	ชนะโชติ	และคณุนพินธ์	ชนะโชติ	เปน็แกนนำาสำาคญั
ร่วมกับคณะทำางานของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาอำาเภอเมือง 
มาหนุนเสริม	ดำาเนินการในลักษณะชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน	โดยมีกิจกรรม
สำาคัญประกอบด้วย	
	 1.	กิจกรรม	 “ห้องเรียนประจำาเดือน”	 สนับสนุนผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมความสัมพันธ์ในกลุ่มของตนดำาเนินการกิจกรรมสำาคัญได้แก่	
การลดขยะเปยีกในครัวเรือน	นำามาใช้ประโยชนเ์พือ่การปลูกผัก	การนำา
วสัดเุหลือใช้มาใช้ประโยชน	์การลดรายจา่ยเสริมรายได	้การดแูลสขุภาพ	
ฯลฯ	 การจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังจะมีผู้สูงอายุจากชุมชนรอบข้างและ
ข้าราชการเกษียณมาร่วม	 โดยมีเครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่	
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เทศบาลนครสงขลา	 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	โครงการ	Node	สสส.สำานัก	6	ฯลฯ	มาร่วมสนับสนุน
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	 2.	ปลูกผักในป่าสน	 ทำาซุ้มตำาลึง	 ใช้ประโยชน์ใบตำาลึงยันลูก
ตำาลึง	พร้อมกับนำาขยะเปยีก	ขยะของเก่ามาทำาปุย๋หมกั	รายไดส้ว่นหนึง่
นำามาดูแลสมาชิกที่ยากลำาบาก
	 3.	ศูนย์แบ่งปันผ้าสร้างสุข	 ร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุข	 
นำาเสื้อผ้ามือสองที่ได้รับการบริจาคมาแบ่งปันส่งต่อให้กับสมาชิก 
ที่ต้องการ	ส่วนหนึ่งนำาไปจำาหน่ายสร้างรายได้
	 4.	การระดมทนุดว้ยการจดัตัง้กองทนุกลาง	มกีารจดัเล้ียงน้ำาชา
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ	ในพื้นที่
	 5.	ร่วมกับศนูยค์ุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่จงัหวดั	นำาเคสทีผ่่านการตรวจ
สุขภาพพื้นฐานมาร่วมฟื้นฟูโดยกิจกรรมชุมชนบำาบัด	
	 6.	ร่วมแก้ปัญหาคนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคม	 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุยจ์งัหวดั	กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพฯ	สนง.พฒันาชุมชนจงัหวดั	
เทศบาลนครสงขลา	อำาเภอเมอืง	ศนูยป์ระสานงานหลักประกันสขุภาพ
ภาคประชาชนอำาเภอเมอืง	สมาคมอาสาสร้างสขุ	ฯลฯ	ในการแก้ปญัหา
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การเข้าไม่ถึงสิทธิ์พื้นฐาน	ประสานงานการทำาบัตรประชาชน	การสร้าง
อาชีพและรายได้
	 จากทุนเดิมที่กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อนดำาเนินการ	
ต้องการขยายผลไปสู่สมาชิกอ่ืนๆ	 ในตำาบล	 จึงได้รวมตัวกันเป็น 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำาบลบ่อยาง	 ปัจจุบันเครือข่ายมีสมาชิก 
รวมกันได้ประมาณ	 1,000	 คนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเมื่อเดือน
กรกฎาคม	 พ.ศ.2561	 จากจำานวนสมาชิกทั้งหมดได้มีการสำารวจและ 
เก็บข้อมูลพบว่า	 มีสมาชิกประมาณ	 30%	 คุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์
เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแล
คุณภาพชีวิต	 ซึ่งสามารถแยกประเด็นปัญหาของคุณภาพชีวิตดังกล่าว
ได้เป็น	4	ประเด็นดังนี้
	 1.	ปัญหาด้านสุขภาพ	 เช่น	 มีโรคประจำาตัว	 โรคเรื้อรัง	 เป็น 
ผู้พิการ	เป็นผู้ป่วยติดเตียง	ติดบ้าน
	 2.	ปญัหาดา้นเศรษฐกิจ	เช่น	มฐีานะยากจน	ไมม่อีาชีพทีชั่ดเจน	
มีหนี้สินล้นพ้นตัว	ผู้สูงอายุมีภาระในการดูแลเด็กๆ	หรือลูกหลาน
	 3.	ปัญหาด้านสังคม	เช่น	ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยาก	มองโลก
ในแง่ลบมากกว่าแง่บวก	 มีความเครียดสูงเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุที่ถูก 
ทอดทิ้ง
	 4.	ปญัหาดา้นสิง่แวดล้อม	เช่น	อาศยัอยูใ่นชุมชนแออัด	อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก	มีขยะและเป็นแหล่งเสื่อมโทรม
	 สาเหตุของปัญหามาจากหลายสาเหตุ	ได้แก่
	 1.	พฤติกรรมส่วนบุคคล	 ในด้านสุขภาพจากการเจ็บป่วย	 
ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ	 ขาดแหล่งอาหารคุณภาพ	 ไม่สามารถ
ผลิตอาหารดว้ยตวัเอง	ไมส่ามารถดแูลตวัเองได	้ดอ้ยการศกึษา	จำาเปน็
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างระบบมารองรับ	 รวมไปถึง
พฤติกรรมเสี่ยงจากการเล่น	หวย	ติดการพนัน
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	 2.	ด้านสภาพแวดล้อม	 เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน	 
เป็นครอบครัวเร่ร่อนหรืออยู่ในชุมชนแออัดที่เสื่อมโทรม	 ชุมชนเอง 
ก็มีความขัดแย้ง	 ขาดความสามัคคี	 ไม่มีความเป็นชุมชนหรือรู้สึก 
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยเป็นคนต่างถิ่น	ไม่มีกิจกรรมรองรับ	ส่งผล
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มาถึงทำาให้ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมด้วยไม่สามารถเข้าถึง
สิทธ์ิหรือขาดการทำางานแบบมีส่วนร่วม	 ผู้นำาไม่มีคณะทำางานและ 
เครือข่ายมาเสริมหนุน	 อีกทั้งอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด
	 3.	ลักษณะทางกายภาพเป็นชุมชนแออัด
	 4.	ระบบและกลไกที่เก่ียวข้อง	 มีคนเข้าไม่ถึงสิทธ์ิจากการ 
เป็นคนต่างถิ่น	หรือประมง	หรืออาชีพที่เร่ร่อน	ไม่มั่นคง	ไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธ์ิพื้นฐานในด้านต่างๆ	 มีปัญหาการถูกไล่ร้ือที่อยู่อาศัย	 
องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นใช้อำานาจทางการเมืองเข้ามา
แทรกแซงกิจการภายในของชุมชนจนเกิดความแตกแยก
 
เรียนรู้ปัญหาในชุมชน
	 ทีมเก็บข้อมูลของแหลมสนอ่อน	พี่อ้นต้องมีป้ายเล็กๆ	ให้พก
ติดกระเป๋าตอนไปเก็บข้อมูลว่า	 ใครบ้างที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบาง	 
ด้วยความเข้าใจไปเองว่าคนเปราะบางคือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือ
ติดยาเสพติด	ทีมเก็บข้อมูลเองก็เป็นคนเปราะบางไม่ต่างกัน	รายที่	1	
ต้องทานยาซึมเศร้าตามแพทย์สั่ง	 มีลูกใช้สิทธ์ิผู้พิการ	 และเป็นแม่ 
เลี้ยงเดี่ยว	มีรายได้เพียง	2,000	บาทต่อเดือน	รายที่	2	ลูกสาวป่วย
โรคหัวใจที่ต้องหาเงินผ่าตัด	 เป็นผู้มีรายได้น้อย	 รายที่	 3	 ต้องเล้ียง 
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น้องชายที่ป่วยเรื้อรัง	เลี้ยงหลาน	2	คนพ่อแม่แยกทางโดยที่ตัวเองไม่มี
อาชีพหลัก
	 ทีมเก็บข้อมูลทั้ง	 3	 รายของชุมชนแหลมสนอ่อน	 ไปเจอคน 
ที่เปราะบางมากกว่าตัวเอง	กลับมาทำาท่าจะเข้มแข็งขึ้น
	 ช่วงแรกเร่ิม	 เก็บข้อมูลไปไม่นานก็พบว่าความเดือดร้อน 
เหล่านี้ไม่อาจรอได้	 พี่อ้นใช้วิธีทำาไปแก้ปัญหาไป	 เรียนรู้ไปด้วยว่าการ
แก้ปัญหาที่เกิดนั้นมีหน่วยงานใดบ้างที่เก่ียวข้อง	 หลายกรณีที่พบไม่ 
อาจนำามาสือ่สารกับสงัคมไดโ้ดยตรงดว้ยความกลัววา่จะไปกระทบสทิธ์ิ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	บางกรณีมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะทำาให้
เกิดความขดัแยง้	บางกรณีพบปญัหาในการตีความของผู้ปฏิบตั	ิแนวคดิ	
แนวทางแก้ปัญหามองไม่ตรงกัน	บางกรณีพบปัญหาที่จะต้องแก้ในเชิง
นโยบายทีเ่กินศกัยภาพของชุมชน	ยงัรวมไปถงึความเขา้ใจตอ่ธรรมชาติ
ของกลุ่มเปราะบางที่ถูกกระทำาซ้ำามานาน	 บางคนเกิดการเรียนรู้ที่จะ
เรียกร้องสิทธ์ิและไม่คิดช่วยตัวเอง	 และรวมไปถึงมีผู้คนที่ต่างเข้ามา 
หยิบฉวยประโยชน์เอาเหตุความเดือดร้อนของพวกเขามาบังหน้า
 
ตัวอย่างคนเปราะบาง
	 นางสาววารุณี	 อายุ	 60	 ปี	 เป็นผู้ที่ใช้สิทธ์ิคนพิการและ 
กำาลังจะใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุ	 ต้องการเข้าสถานสงเคราะห์	 แต่ไม่สามารถ
ดำาเนินการได้ด้วยตนเอง	 เพราะอยู่ลำาพังคนเดียว	 ด้วยการติดต่อ
ประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข	 (สระเกษ)	 เทศบาลนครสงขลา	 
เพื่อดำาเนินการตรวจร่างกายทั่วไปของเคสโดย	อสม.ปราโมทย์	ชุมชน
เมอืงใหมพ่ฒันาจะเปน็ผู้พาเคสมาจากชุมชนพร้อมกับปา้นพเพือ่นบา้น
ใจอารีที่คอยช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำาวัน	 น้องเบิ้ม	 ศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พี่งสงขลา	 และน้องมีนจาก	 พมจ.สงขลาและน้องๆ	 จาก	 2	 
หน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นผู้จัดลำาดับขั้นตอนว่า	 หลังจากศูนย์บริการ
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สาธารณสุข	 (สระเกษ)	 ทำาเร่ืองส่งเคสตรวจร่างกายแล้ว	 ถ้าไม่มี 
โรคติดต่อใน	 5	 โรค	 ก็จะรับช่วงดำาเนินการเพื่อส่งเคสเข้าอยู่ใน 
สถานสงเคราะหไ์ดต้ามความประสงคข์องเคสนี	้แต่เนือ่งจากเคสมพีีน่อ้ง
ร่วมบิดามารดาอีก	3	คนก็จะต้องมีเอกสารยืนยันและยินยอมที่จะเคส
เข้าไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐได้
	 การบริหารจัดการคนที่เปราะบางนั้น	 ทุกหน่วยทุกส่วนและ 
ทุกคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับภารกิจของคนเปราะบางนั้น	 ต้องปฏิบัติ 
อย่างละเอียดอ่อนและแม่นยำาในทุกขั้นตอน	
	 นอ้งก.ตัวนอ้ยกับนอ้งข.	ทัง้คูอ่ยูใ่นครอบครัวเปราะบางดว้ยกัน	
แม่น้องข.ประสบอุบัติเหตุถูกน้ำาร้อนและน้ำามันหม้อใหญ่ลวกต้ังแต่
ต้นคอถึงเท้า	จากผู้ป่วยติดเตียงอาการดีขึ้นจนกลายเป็นผู้ป่วยติดบ้าน	
สามีของน้องข.รายได้จากงานรับจ้างมีไม่มากนัก	 น้องข.ยังมีน้องชาย
ตัวน้อยต้องเล้ียงอีกคน	 ทุกวันต้องพาแม่ไปทำาแผลหลังจากส่งน้อง 
ไปโรงเรียน	 หลังจากดูแลแม่แล้วก็ออกไปช่วยเพื่อนคือน้องก.ตัวน้อย
แต่หุ่นบิ๊กเบิ้มไปเร่ขายของเล่นเด็กเพื่อหารายได้มาเล้ียงทั้งตัวเอง 
และครอบครัว	อาศัยพาหนะคือรถพ่วงข้างคู่ใจไปได้ทุกที่	ประมาณตีสี่
วันศุกร์	 ทั้งคู่จะซ่ิงพาหนะคู่ใจไปขายของเล่นที่ตลาดอำาเภอรัตภูมิ	 
จากอำาเภอเมืองสงขลาระยะห่างจากอำาเภอรัตภูมิน่าจะไม่น้อยกว่า 
60	กิโลเมตร	
	 เช้าของวันคู่หูคู่ทรหด	 มาเข้าคอร์สปฐมนิเทศเรียนการขาย 
ไอศครีมโบราณของลมโชยไอศครีม	ลุงนพินธ์	ชนะโชติ	ลงทนุใหท้ัง้หมด
ตั้งแต่รถพ่วงข้างที่มีหลังคา	 ตู้ใส่เคร่ืองเคียง	 เคร่ืองเคียงต่างๆ	 บรรจุ
ภัณฑ์ทุกรูปแบบ	 ลุงนิพนธ์ขอเพียงแค่ความซ่ือสัตย์ต่อตัวเองและ 
ความขยันขันแข็ง	
	 ลุงนิพนธ์บอกว่าผู้สูงอายุเช่นลุงต้องการแค่มีความสุขที่ได้ 
มีโอกาสช่วยเหลือคู่หูคู่นี้สร้างรายได้ที่น่าจะเพิ่มขึ้นมาก	 น้องข.บอก
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ความในใจต่ออีกว่า	 นับจากนี้หนูจะได้พาน้องไปโรงเรียน	 ได้พาแม่ 
ไปทำาแผลทุกวัน	 และหนูอยากเรียนหนังสือ	 ส่วนน้องก.มีความหวัง 
เพิ่มมากขึ้นว่า	เพื่อนจะได้พ้นความจนเสียที
	 ในโอกาสนี้พี่อ้นขอยกความดีให้กับสำานักงานคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพสงขลา	 ที่แนะนำาอาชีพให้กับน้องข.และน้องก.	 หัวหน้า 
บ้านพักเด็กสงขลาพร้อมนักสังคมสงเคราะห์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน	 
นางนิชดา	จันทร์ดวง	ทวดอายุ	70	ที่ต้องมีภาระเลี้ยงเหลน	3	คน
	 บ่ายของวัน	 เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวสงขลา 
มาเยีย่มบา้นเดก็ชายขา้วเหนยีวทีอ่าศยัในบา้นเช่ากับปูแ่ละยา่ในชุมชน
แหลมสนอ่อน	 ตำาบลย่อยาง	 เมืองสงขลา	 ปู่มีอาชีพรับจ้าง	 ย่าไม่มี
อาชีพ	 ฉะนั้นข้าวเหนียว	 อายุ	 9	 ขวบจึงอดมื้อกินมื้ออยู่บ่อยๆ	 
ข้าวเหนียวเป็นเพื่อนกับปลายฟ้า	 เด็กหญิงที่พ่อแท้ๆ	 ทิ้งไปตั้งแต่แม่ 
ตัง้ครรภ	์แมข่องปลายฟา้ไมม่บีตัรประชาชน	จงึสง่ผลมาถงึการไมม่บีตัร
ของปลายฟ้าอายุ	 9	 ขวบด้วย	 บ่ายนี้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะน้องอาร์	 
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เจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำางานมา 
เรียบเรียงและสืบค้นร่วมกับพี่เอียด	 พี่ดาและน้องปุ้ย	 อสม.ชุมชน 
แหลมสนอ่อน	 จนเร่ิมมองเห็นช่องทางของการทำาบัตรประชาชนของ
แม่น้องปลายฟ้าแล้ว	นั่นคือ	แม่มีน้องชายร่วมบิดามารดาอยู่บ้านเช่า
ในละแวกเดียวกัน	 แต่แม่น้องปลายฟ้าเล่าว่า	 มีคนบอกว่าวิธีการนี้ 
ใช้ไม่ได้เพราะระหว่างชายหญิงจะตรวจดีเอ็นเอไม่ได้ต้องเป็นเพศ
เดียวกัน	 ความหวังก็หันเหไปทางน้าสาวน้องแท้ๆ	 ของแม่ที่อยู่ 
ตา่งอำาเภอ	แต่นา้ไมย่อมใหต้รวจ	ประกอบกับฐานะยากจนจงึไมด่ิน้รน
ที่จะมีบัตรประชาชนอีกต่อไปโดยลืมคิดถึงผลพวงที่ตกถึงน้องปลายฟ้า
 
ธรรมนูญเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
	 ชุมชนแหลมสนอ่อนมีกติกาของตัวเองที่จะเปิดห้องเรียน 
มาทำากิจกรรมร่วมกันทกุวนัที	่9	ของเดอืน	แต่ละคร้ังจะหิว้ปิน่โตอาหาร	
มาทานมื้อเที่ยงร่วมกัน	
	 ยกระดับมาเป็นเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์	 กติกาของพวกเขา 
ทีม่ร่ีวมกันก็คอื	จะช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มออมทรัพยด์ว้ยกัน	เร่ิมต้ังแต่
คนทีย่ากลำาบากทีส่ดุ	แล้วก็ช่วยกันลดรายจา่ย	เพิม่รายไดใ้หกั้บสมาชิก	
ห้องเรียนชุมชนได้ถูกขยายไปในแต่ละชุมชนอีกด้วย	
	 ในอนาคตอันใกล้	พวกเขาจะจดัตัง้ศนูยค์นบอ่ยางพึง่พาตนเอง	
ได้ทำาหน้าที่เสมือนส่วนหน้าของหน่วยราชการหลายหน่วยที่เก่ียวข้อง
กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม	 ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกในเบือ้งตน้	พีอ้่นบอกว่าทนุทีม่คีอืแรงกายกับแรงใจของจติอาสา	
เคร่ืองมือที่มีของเราเองคือเงินบริจาคในกองทุนสตรีแหลมสนอ่อน 
เพื่อช่วยเหลือคนยากลำาบากสงขลา	 สิ่งที่ได้ในขณะนี้คือ	 ข้อมูลกลุ่ม
เปราะบางทีม่แีนวโนม้จะเพิม่ขึน้เร่ือยๆ	เพิม่มากขึน้ๆ	พอๆ	กับจำานวน
หน่วยงานและองค์กรที่เป็นเครือข่าย	
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	 เงินเป็นเคร่ืองมือที่จำาเป็นแต่ไม่ใช่ในทุกภาคส่วน	 เพราะ 
กลุ่มเปราะบางไม่ได้ต้องการให้ใช้เงินแก้ปัญหาให้เพียงอย่างเดียว	 
กลุ่มเปราะบางส่วนหนึ่งต้องการผู้รับฟังและช่วยสร้างความมั่นใจ 
ในการมีชีวิตอยู่ต่อ	อยู่ต่อและอยู่รอดด้วยตัวของเขาเอง
	 สรุปคือคนในชุมชนมีความสามารถกันคนละด้าน	 แล้วมา 
รวมทีมกัน
	 ต่อมา	 ผลพวงจากน้องข.	 คนเปราะบางที่มาขายไอติมของ 
ลมโชย	ไม่มาเบิกไอติมเพิ่ม	และไม่ติดต่อมาเลยตลอดช่วง	4	วันที่ผ่าน
มา	พี่อ้นถามน้องก.ทีแรกตอบว่าไอติมขายยาก	แต่พอแนะนำาไปบ้าง	
ซักบ้างให้กำาลังใจบ้าง	 ปัญหาที่แท้จริงคือเงินที่ขายไอติมได้	 น้องข. 
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กับครอบครัวนำาไปใช้หมดแล้วทัง้เงนิทนุและกำาไร	จงึไมก่ล้ามาพบพีอ้่น	
ทั้งรถทั้งอุปกรณ์ในการขายเอาไปจอดทิ้งไว้ไม่กล้านำามาส่งคืน	 ทั้งที่ 
ใจจริงแล้วน้องข.อยากขายไอติมต่อเพราะได้กำาไรดีมาก	 วิธีแก้ปัญหา 
ที่แม่กับน้องข.จะใช้คือน้องข.จะกลับไปเป็นลูกจ้างที่ร้านซาลาเปา 
ร้านเดมิทีเ่กิดเหตุแมถ่กูน้ำาร้อนลวก	นอ้งก.ในฐานะทีเ่ปน็เพือ่นทีจ่นุเจอื
ครอบครัวนี้อยู่	ได้คัดค้านความคิดนี้เพราะขายไอติมทำาให้น้องข.มีเงิน
มากกว่าการเป็นลูกจ้างวันละ	 200	 บาท	 กับอีกข้อนึงคือ	 น้องก.ให้ 
น้องข.มาพูดความจริงกับพี่อ้นเร่ืองการใช้เงินทุนค่าไอติมไปหมดแล้ว 
จนไม่มีเงินส่งคืน	 เพื่อว่าหากน้องข.อยากกลับมาขายไอติมอีกก็จะ 
ได้โอกาสจากพี่อ้นอีก	 แต่ถ้าโกหกแล้วทิ้งไปเฉยๆ	น้องข.จะหมดสิทธิ์
ไปเลย	
	 ในอดีตบ้านพี่อ้นเปิดโอกาสให้หญิงพิการอายุ	 30	ปีสามีเป็น
เขมร	 มาขายไอติม	 ทั้งลงทุนให้ทั้งแนะนำาถ่ายทอดให้ทุกขั้นตอน	 
จนกระทั่งขายได้กำาไรดีมากเพราะขายที่สมิหลา	 ขายได้ประมาณ 
2	 เดือนมาอวดว่าเร่ิมมีเงินเก็บแล้ว	 ต่อมาหายไปเสียเฉยๆ	 พี่อ้น 
ตามไปขอรถ/ตู้เคร่ืองเคียงและถังไอติม	 ขอคืนมา	 หญิงคนนี้ร้องไห้ 
ว่าเสียดายจริงๆ	 สามีต้องไปออกเรือแบบถูกบังคับ	 พี่อ้นยังบอกว่า 
ถ้าจะขายไอติมอีกก็ยังเปิดโอกาสให้อีก	 ปรากฏว่าหลังจากนั้น	 2	 วัน
หญิงพิการกับสามีไปรับไอติมเจ้าอ่ืนมาขาย	 โดยขายที่สมิหลาที่เดิม 
พี่อ้นผ่านไปแล้วแวะถามว่าทำาไมโกหก	 หลอกพี่อ้นเพื่อจะเรียนรู้ 
การขายไอติม	หลอกใหล้งทนุใหจ้นตัวเองเขม้แขง็ขึน้	แล้วก็อยากเปล่ียน
ไปขายไอติมของคนอ่ืนก็น่าจะบอกกันตรงๆ	 ถามไปถามมาจึงบอกว่า 
ไอติมเจ้าอื่นราคาถูกกว่าของพี่อ้นถังละ	200	บาท	หลังจากนั้นไม่นาน
หญิงพิการรายนี้กับสามีมาที่บ้านมาขอโอกาสแก้ตัวใหม่เพราะไอติม 
เจ้าอ่ืนราคาถูกกว่าแต่ทั้งรถท้ังอุปกรณ์ต้องเช่าทั้งหมดในขณะที่ของ 
ลมโชยให้ฟรีหมด	 ที่สำาคัญที่สุดคือลูกค้าลดลงมากเพราะรสชาติที่ 
แตกต่างกัน	 พี่อ้นตัดสิทธ์ิไม่ยุ่งเก่ียวด้วยอีกต่อไป	 ทุกวันนี้พี่ผ่านไป 
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ก็เห็นขายไอติมอยู่	 มากรณีของน้องข.พี่อ้นคิดว่าน่าจะมาในลักษณะ
ทำานองเดียวกัน	
	 สำาหรับลุงนิพนธ์	 กลับกลายเป็นว่าบอกพี่อ้นว่าเป็นหน้าที่ 
ของเราที่ต้องเปิดโอกาสให้คนอ่ืนในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน	 และ
มนุษยธรรมในโลกปัจจุบันมีน้อยลงทุกที	ขอพี่อ้นอย่าเสียกำาลังใจ	
	 อย่างไรก็ดี	 ไม่ก่ีวันต่อมาน้องข.กับน้องก.มาขอยืนยันขาย 
ไอติมต่อไป	 พร้อมทำาบัญชีรับจ่ายมาให้พี่อ้นดูด้วยส่วนแม่น้องข. 
พี่อ้นคุยให้เข้าใจแล้วว่าการประกอบอาชีพอิสระกับการทำางานรับจ้าง
แตกต่างกัน
	 จึงเป็นที่มาว่าต่อไปเครือข่ายจะร่วมกันคัดกรองคนเปราะบาง 
ที่สามารถทำางานได้	โดยคัดออกมาเป็น	2	ประเภทคือ
	 ประเภทที่	 1	 คือคนที่ต้องการช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว
โดยการมี	 “อาชีพ”	 คนเปราะบางประเภทนี้สามารถที่จะยกระดับ 
ตัวเองให้พ้นจากภาวะเปราะบางได้
	 ประเภทที่	 2	 คือคน	 “หาเงิน”	 ประเภทนี้	 “เงิน”	 เป็นหลัก
สำาคัญ	 ฉะนั้นทุกวิธีที่จะได้เงินมาคนประเภทนี้จะทำาได้ทุกอย่าง	 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ	แก่คนเปราะบาง
ประเภทนีเ้พราะจะเทา่กับไปสนบัสนนุใหม้กีารฉวยช่องความเปราะบาง
ของตนเองหรือครอบครัวใช้เพื่อหาเงิน	
	 ปัจจุบันเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ตำาบลบ่อยางมีจำานวนกลุ่ม
เปราะบางทางสงัคมทีต้่องดแูลคณุภาพชีวติในขณะนีป้ระมาณ	200	กวา่
ครัวเรือน	(เกือบ	1,000	คน)	การคัดกรองในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาจึงเป็นประเด็นสำาคัญที่อยู่ในข้อตกลงร่วมกัน
	 แหลมสนอ่อนพฒันาตัวเองยกระดบัเปน็วสิาหกิจชุมชนสวนผัก
กลางป่าสน	ชุมชนแหลมสนอ่อน	ตำาบลบ่อยาง	เมืองสงขลา	กำาลังเริ่ม
การใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าโดยไม่ต้องใช้เงิน	การเริ่มต้นนี้
พวกเขาหวังผลระยะยาวคือ	 ปลูกเอง	 ผลิตเอง	 กินเองและใช้เอง 
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เพื่อสร้างภูมิต้านทานและแนวก้ันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ไม่ให้ส่งผลที่เสียหายต่อชีวิตตัวพวกเขาเองและครอบครัวมากนัก	 เช่น	
ปลูกผักแล้วไม่มีตลาดจะขาย	ผลิตสินค้าแล้วล้นตลาด
	 วิธีการที่เริ่มใช้คือ	 นำาหน่อไม้ราคา	 20	 บาทไปแลกกับน้ำายา
ล้างจาน	1	ขวดและสบู่น้ำาผึ้ง	1	ก้อน	ทำาแล้วรู้สึกมีความสุข	คนเปราะ
บางทีย่ากจน	ก็จะใช้ขวดพลาสตกิทีเ่ก็บไดม้าแลกกับขา้วสวยนึง่	2	ถว้ย
	 นอกจากนั้นแล้ว	 ห้องเรียนชุมชนเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดียิ่ง 
ต่อการสร้างสังคมที่ไร้รอยต่อและสลายภาวะที่คนจนมีเจ้าของ	 ในเขต
ตำาบลบ่อยาง
	 ชุมชนต้องการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	 แม้จะมาจากต่างชุมชน	 
แตพ่ีอ้่นจดัใหท้กุคนร่วมทำาโนน่นีร่่วมกินขนม	สมาชิกทีม่าก็ไมแ่บง่แยก	
กุลีกุจอช่วยกันพลางหยอกเย้ากันไปพลางเหมือนรู้จักกันหมดทั้งๆ	 
ทีค่วามเปน็จริงพีอ้่นสมาชิกชุมชนอ่ืนๆ	มาร่วมดว้ยประมาณ	10	ชุมชน	
ไม่รู้จักกันเลยแต่เหมือนรู้จักกันมานาน	 เกิดสังคมที่ไร้รอยต่อขึ้นมา 
ด้วยการจัดกิจกรรมให้ทำาร่วมกันไม่แยกวัยไม่แยกเพศไม่แยกฐานะ
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	 ลุงที่อยู่ห้องเช่าแกมาถามว่าขวดแกแลกกับอาหารที่พวกเขา 
ทำากินกันจะได้มั้ย	พวกเขาบอกว่าได้	แต่ลุงต้องหาถ้วยมาใส่เองนะ	
	 เด็กๆ	 ที่ลำาบากในชุมชน	 พวกเขาจะเอาเป็นเป้าหมายต่อไป 
ในการแก้ปัญหา	
	 ตอนนี้การเปล่ียนแปลงที่เห็นชัดคือ	 สมาชิกซ้ือผักที่ตลาด 
น้อยลง	พยายามปลูกกันเองแล้วแลกกัน	ปรุงดิน	ทำาปุ๋ย	ทำาน้ำาหมัก	
ผลิตของใช้เอง
	 ที่แหลมสนอ่อน	 หลายคนขาดความมั่นใจในตัวเอง	 กลัว
มาตรฐานตามแบบคนเมืองทั่วไป	 คือกลัวว่าทำาแล้วสู้ของใช้ที่วางขาย
ในตลาดไม่ได้	 ไม่กล้าบอกไม่กล้าโชว์	 พี่อ้นจึงต้องย้ำาว่า	 เอาเท่าที่เรา
ทำาได้	เท่าที่เรามี	ไม่ได้ทำาเพื่อเอาใจใคร	โชว์ใคร	เราทำาได้แค่นี้	พอใจ
แค่นี้ก็เท่านั้นเองไม่ต้องคิดมาก	 ตอนนี้เลยค่อยๆ	 เผยประสบการณ์ 
ที่มีออกมา
 
ปรับระบบการทำางาน
	 บ่ายโมง	 ป้าหนู	 อสม.ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษา	 ได้พา
หญิงติดเชื้อจำานวน	3	ราย	หญิงพิการจำานวน	1	รายและหญิงหม้าย
เล้ียงเดี่ยวฐานะยากจนจำานวน	 1	 รายไปขอรับเงินสงเคราะห์อาชีพ 
ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสงขลา	ผลคือ
	 นางสาวอัมพร	ผู้สงูอายไุมม่บีตัรประชาชนไมส่ามารถขอรับเงนิ
สงเคราะห์อาชีพได้
	 นางสาวหยอย	 ผู้พิการ	 ให้ไปยื่นขอเงินกู้เพื่อนำามาต่อยอด
อาชีพขายปลาย่างจำานวน	40,000	บาทที่ศูนย์ผู้พิการ	พมจ.	หากยื่น
กู้ไม่ได้ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ปกติจำานวน	3,000	บาท
	 นางสาวอ้อยกับนางสาวเพล้ง	 จะได้รับเงินสงเคราะห์อาชีพ
สำาหรับผู้ติดเช้ือ	 จำานวนรายละ	 5,000	 บาท	 โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง 
เยี่ยมบ้าน
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	 นอกจากช่วยเคสแล้ว	ยงัมกีารพฒันาอาชีพ	อาศยังบประมาณ
ปกติจากเทศบาลนครสงขลา	 พี่อ้นเป็นคนกลางส่งรายช่ือสมาชิก 
ในตำาบลบ่อยางไป	20	คนที่สนใจจะอบรมอาชพีโดยเทศบาลสนับสนุน
งบประมาณ	 เป้าหมายของพี่อ้นสำาเร็จไป	 1	 ขั้นแล้วนั่นคือ	 เอางบ
ประมาณจากภาษีที่คนบ่อยางจ่ายมาสร้างอาชีพให้คนบ่อยาง	 
เปิดโอกาสให้คนเปราะบางได้ใช้สิทธิ์ที่มียกระดับคุณภาพชีวิต	
	 เดิมทีเมืองบ่อยางในมุมมองของผู้นำาจำานวนหนึ่งมองว่า 
เป็นเมืองแห่งบ่อนพนัน	 หันไปทางไหนมีแต่การพนัน	 แกนนำาต่างๆ	
ของบ่อยางมากกว่าครึ่งเป็นนักพนันที่เล่นเป็นอาชีพ	การพนันเป็นต้น
เหตุหนึ่งที่ทำาให้เกิดกลุ่มเปราะบาง	 บ่อนพนันเป็นที่พึ่งของกลุ่ม 
เปราะบาง
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	 นักการเมืองก็ใช้บ่อนพนันเป็นฐาน	 ฐานเสียง	 ฐานกำาลัง	 
ฐานเศรษฐกิจ	 ฐานการบริหารจัดการ	 ทำากันมาจนเป็นมรดก	 การคิด 
แก้ปัญหากลุ่มเปราะบาง	เปอร์เซ็นต์ความสำาเร็จแทบจะมองไม่เห็น	
	 แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น	
 
เดินหน้าสร้างอนาคต
	 พี่อ้นตั้งใจจะขยายผลความรู้และประสบการณ์การดำาเนินงาน
จากพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อน	 ใช้ทุนเดิมหรือจุดแข็งที่ชุมชนมี	 อาศัย
ธรรมนูญกลุ่มสร้างรากฐานความเป็นชุมชนเข้มแข็ง	 ให้ชุมชนดูแล 
ชุมชนด้วยกันผ่านเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มสตรีที่มีผู้นำาที่มี
ความสามารถและเข้มแข็ง	 เพียงแต่ต้องเสริมด้วยการพัฒนาศักยภาพ	
แสวงหาเครือข่ายภายนอกมาช่วยเสริมหนุน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัย	
พัฒนาชุมชน	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์	 มูลนิธิ	 สมาคม	 
ชมรมต่างๆ	
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	 พร้อมกับสร้างความเป็นชุมชนด้วยกิจกรรมกลาง	 สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดี	 ค้นหาแกนนำาใหม่ๆ	 ด้วยการให้ความรู้ในการลดรายจ่าย	
เพิม่รายไดแ้ละปลูกผักเพือ่บริโภค	สร้างเครือขา่ยและภาคอีงคก์รต่างๆ	
เพิ่มขึ้น	 โดยจะประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เก่ียวข้องระดับ
จงัหวดั	ไดแ้ก่	ศนูยป์ระสานงานภาคพีฒันาจงัหวัด/มลูนธิิชุมชนสงขลา	
กองทนุพฒันาบทบาทสตรี	Node	Flagship	สสส.สงขลา	กองทนุฟืน้ฟู
สมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการเขตสุขภาพ 
เพื่อประชาชน	เขต	12	เพื่อเสริมหนุนการทำางานของชุมชน
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iMed@home	เปิดข้อมูลมีชีวิต
นวัตกรรม	Platform	ทางสังคม

ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง

	 เว็บไซต์	 www.ข้อมูลชุมชน.com	 โดยมูลนิธิชุนชนสงขลา	 

มีจุดเริ่มต้นเแก้ปัญหาการทำางานซ้ำาซ้อน	สับสน	ขาดเอกภาพ	ในการ

เข้าถึงผู้พิการ	ซึ่ง	ภาณุมาศ	นนทพันธ์	โปรแกรมเมอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์	
มีแนวความคิดนำาข้อมูลของผู้พิการมาลงในเว็บไซต์	 เป็นข้อมูลกลาง

แบบไม่หยุดนิ่ง	 ทุกฝ่ายสามารถจัดทำาและบริหารข้อมูลตลอดเวลา	 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ	 เร่ิมมีการนำาร่องคร้ังแรกที่อำาเภอนาหม่อม 

แต่มาสำาเร็จที่อำาเภอนาทวี	

	 แผนงานระยะแรก	 ใช้ข้อมูลจากหน่วยราชการทุกหน่วยงาน 

ที่เก่ียวกับคนพิการ	 มาเติมเต็มร่วมกับแบบสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติม	

เน้นข้อมูลส่วนบุคคล	พื้นฐานให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้	ว่าเขามีความต้องการ

อะไร	 มีความสามารถจะทำาอะไรได้บ้างข้อมูลสุขภาพ	 สิทธิผู้พิการ	

อุปกรณ์	ใครดูแล	รายละเอียดความพิการ	การขึ้นทะเบียน	แผนที่บ้าน	

เป็นต้น
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	 แผนงานระยะที่สอง	 เน้นการพัฒนาข้อมูลจากผู้เก่ียวข้อง 

ทุกส่วน	 ต้องใช้งานและปรับปรุง	 มีการพัฒนาให้สามารถรายงาน 

สิ่งใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา	 เช่น	 เมื่อมีผู้เก่ียวข้องกับผู้พิการ 

ลงไปเยี่ยมบ้าน	 ดูแล	 ตรวจสุขภาพ	 หรือทำากิจกรรมกับผู้พิการอย่าง

หนึ่งอย่างใด	 สามารถบันทึกข้อมูลในสิ่งที่ทำาเพิ่มเติมลงในประวัติ 

เป็นรายบุคคล	 เมื่อผู้เก่ียวข้องคนอ่ืนเข้ามาเปิดข้อมูลจะเห็นได้ว่า	 

เกิดอะไรขึ้นกับผู้พิการคนใดคนหนึ่ง	 ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลกลาง 

ที่ ผู้เ ก่ียวข้องจะได้เข้ามารู้	 เพื่อการทำางานที่สอดคล้องและเกิด

ประสทิธิภาพ	ลดการทำางานซ้ำาซ้อน	รู้สถานการณ์ทีเ่ปน็จริง	คนทำางาน

จะได้รับรู้ว่าคนพิการแต่ละรายได้รับการดูแลอย่างไร	

	 เพือ่ความทนัสมยัเหมาะกับการใช้งาน	ภาณุมาศ	หนัมาพฒันา

แอพพลิเคชั่น	 iMed@home	 ซึ่งเป็นเครื่องมือของเว็บ	 www.ข้อมูล

ชุมชน.com	สำาหรับเครือข่ายสังคมในการดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วย	

คนพิการ	คนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคม	
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	 “ตอนแรกเราเน้นการเก็บ	การจัดการข้อมูลผ่านแบบสอบถาม	

มีงานที่	 อสม.ลงไปสอบถามแล้วมาบันทึก	 ซ่ึงต้องยอมรับว่า	 อสม. 

เขาก็ไม่คล่อง	 เวลาแบบสอบถามมากๆ	 ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์	 

ยังอาศัยเด็กๆ	ที่ชำานาญการใช้คอมพิวเตอร์มาลงข้อมูล	กลายเป็นว่า

คนที่ใช้งานจริงไม่ได้ใช้	หรือน้อย”	เขาเล่า	

	 ในช่วง	1-2	ปทีีผ่่านจงึคิดทำาเปน็แอพพลิเคช่ัน	iMed@home	

ช่วงแรกโดยการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด

สงขลา	 (ศปจ.)	 ใช้ในการเก็บข้อมูลคนยากลำาบากและเปราะบาง 

ทางสังคม	 ต่อมาได้เน้นการเยี่ยมบ้าน	 และต่อยอดงานคนพิการ 

ลดความยุ่งยากซับซ้อนจากแบบสอบถาม	10-20	หน้า	มาเก็บข้อมูล

พื้นฐานสุขภาพที่จะนำาไปใช้ประโยชน์	 และเน้นค้นหาความต้องการ 

ของกลุ่มเป้าหมาย
	 เมื่อมูลนิธิชุมชนสงขลามาทำางานกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จำาเป็นต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 สงขลา 
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มีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียง	 ยังเก็บข้อมูลเก่ียวกับภาวะการติดบ้าน
ติดเตียง	และภาวะซึมเศร้าอีกด้วย	
	 ภาณุมาศเห็นว่าข้อมูลในการเยี่ยมบ้านจะไม่มีประโยชน์อะไร	
หากเขียนบันทึกแค่คำาว่าเยี่ยมบ้าน	 เพราะไม่สามาถนำามาวิเคราะห์ 
อะไรได	้เลยออกแบบเสริมลงไปในโปรแกรมเยีย่มบา้นทีจ่ะตอ้งไดข้อ้มลู
สุขภาพพื้นฐานและความต้องการของผู้ป่วย	 ซ่ึงส่วนใหญ่อาสาสมัคร
สาธารณสุข	(อสม.)	ที่ทำางานเกี่ยวข้องจะรู้แนวข้อมูลพวกนี้ดีอยู่แล้ว	
	 “ยกตัวอย่าง	 อสม.ที่ตำาบลทับช้าง	 อำาเภอนาทวี	 ลงไป 
เยี่ยมบ้าน	 จะบันทึกว่าลงไปทำาอะไร	 คุยเร่ืองอะไรกับผู้ป่วย	 สมมติ 
พบผู้ป่วยนอนติดเตียง	 มีสัญญาณชีพ	 น้ำาหนัก	 อุณหภูมิ	 ความดัน 
ว่าเป็นอย่างไร	 หากพบว่าเขาต้องการเตียงอย่างเร่งด่วน	 รายการก็จะ
ออกมาพร้อมกับความจำาเป็นเร่งด่วนให้เห็น”	
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	 การบันทึกติดบ้านติดเตียงจะให้ข้อมูลไปถึงความสามารถ 
ในการทำากิจวัตรของผู้ป่วยว่าต้องมีคนช่วยทำาหรือเปล่า	 ซ่ึงโปรแกรม 
จะประเมินได้ว่ามีสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือไม่	 ข้อมูลบันทึกแล้ว 
ด้วยความเคารพสิทธิของผู้ป่วย	และข้อกำาหนดตามกฎหมาย	บางส่วน 
เป็นข้อมูลส่วนตัว	 และบางส่วนเป็นข้อมูลสาธารณะ	 ในส่วนข้อมูล
สาธารณะแสดงความต้องการความช่วยเหลือ	 ในภาพรวมที่คนทั่วไป
เหน็ได	้ทำาใหเ้กิดการช่วยเหลือทีเ่คล่ือนไหวชัดเจนมากขึน้	จะเหน็ขอ้มลู
กลาง	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้มองเห็นว่าควรจะช่วยเหลืออย่างไร 
บนสภาพจริง
	 “ผ่านข้อมูลส่วนนี้เขาจึงจะสำารวจได้ว่าจะไปช่วยใคร	 ช่วย
อย่างไร	หากติดต่อเองไม่ได้	ก็ติดต่อผ่าน	อสม.หรือ	รพ.สต.	เพื่อจะ
เข้าไปช่วย	จากเดิมที่เข้าไปคุยกับคนไข้	เขาต้องการรถเข็น	เมื่อไปถาม	
รพ.สต.	 แล้วคำาตอบไม่มี	 จบแค่นั้น	 ไปต่อไม่ได้	 พอข้อมูลเข้ามาอยู่ 
ใน	iMed@home	ทีมที่เป็นส่วนกลางจะเข้ามามอนิเตอร์ตรงนี้ได้”	
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	 ภาณุมาศเล่าว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาล	 อบจ.	 อบต.	 สมาคม 
คนพิการ	 อาจมีรถเข็นผู้ป่วยด้วยระบบต่างคนก็ต่างทำา	 ไม่มีข้อมูล
อัพเดท	 ไม่มีใครรู้สภาพแท้จริง	 ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือจึงน้อย	
แอพลิเคช่ัน	 iMed@home	 จะช่วยพัฒนาการทำางานของระบบกาย
อุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้	 เช่น	รู้จำานวนความต้องการ	หรือ 
มีอยู่แต่ชำารุดก็อาจส่งซ่อม	ทำาให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	
	 สำาหรับคนทีใ่ช้แอพพลิเคช่ัน	iMed@home	ขณะนีอ้ยูใ่นพืน้ที่
จังหวัดสงขลาประมาณ	 1,000	 คน	 ซี่งยังเป็นเฉพาะกลุ่ม	 อย่างกลุ่ม
แรกๆ	 ที่อำาเภอนาทวี	 ใช้กับผู้ป่วยติดเตียง	 คนที่ใช้งานมีทั้ง	 อสม.	
รพ.สต.	และเทศบาล	สว่นพืน้ทีห่าดใหญ	่ศนูยส์าธารณสขุของเทศบาล
นครหาดใหญน่ำาไปดูแลผู้ปว่ยติดเตียง	ขณะนีผู้้ใช้งานถอืว่าเปน็กลุ่มคน
ที่ทำางานสาธารณสุข	 ที่เข้าไปดูแลสุขภาพโดยตรง	 อย่างไรก็ตาม 
มีแนวคิดว่าคนทั่วไปก็อาจมาใช้แอพพลิเคช่ันนี้อย่างคนที่ดูแลผู้ป่วย 
ติดเตียงอยู่ที่บ้าน	 เพื่อรายงานข้อมูล	 เพราะ	 อสม.หรือเจ้าหน้าที่	 
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ที่ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยแค่เดือนละครั้ง	ถ้าผู้ดูแลช่วยรายงานจะได้รับข้อมูล
แบบเรียลไทม์ที่ถี่ขึ้น	เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้	 ทางมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยภาณุมาศได้ลงไปสอน
การใช้งานแอพพลิเคช่ัน	 iMed@home	 กับกลุ่มตัวแทน	 อสม.	
เชี่ยวชาญของ	 อบจ.สงขลา	 จำานวน	 1,000	 คน	 เพื่อช่วยให้พวกเขา	
ทำางานเยี่ยมบ้าน	
	 “สิ่ งที่ เราเห็นชัดเจนมันการบันทึกลงกระดาษแบบเดิม 
ช่วยประหยัดกระดาษ	 ทำางานง่าย	 ลดขั้นตอนการทำางาน	 และช่วย 
ให้งานมีประสิทธิภาพกว่าเดิม	 ถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ไปช่วย	 อสม. 
ทำางานได้สัก	 50-60%	 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ”	 เขาเล่า	 
การอบรมการใช้งานกับ	อสม.เช่ียวชาญโดยมกีองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพฯ
เป็นเจ้าภาพในจังหวัดสงขลา	 ยังคาดหวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะถ่ายทอด	 
ต่อยอด	ขยายผลแอพพลิเคชั่น	iMed@home	ต่อไปอีกด้วย	
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	 ภาณุมาศกล่าวว่า	จริงแล้วการเยี่ยมบ้านอาจเป็นแค่กุศโลบาย	
สิง่ทีไ่ดม้ากกว่านัน้นา่จะเปน็การเก็บขอ้มลูความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึงมากขึ้น	 กลไกการเยี่ยมบ้านเก็บข้อมูล	 ช่วยบริหารตรงนี้ 
ได้ง่ายขึ้น	
	 “ผลพลอยได้จากแอพพลิเคชั่น	iMed@home	มองว่า	ทำาให้
ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีสภาพดีขึ้นหรือเปล่า	 นั่นเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะ 
เอามาวิเคราะห์ได้	 แต่ก็จำาเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมต่อด้วย”	 เขาเล่า
และว่า	 ในการใช้งานปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนช่วยกัน	 
มี	 อบจ./สสจ.	 และเครือข่าย/พม./สป.สช.	 อีกหลายส่วน	 โดยเร่ิม 
มาจากด้านสุขภาพก่อน	 เพราะมีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย	 
แต่อยากครอบคลุมมิติอ่ืนด้วย	 หลายกลุ่มใช้ได้ไม่ว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ 
ตดิเตียง	แตว่า่ต้องการการพดูคยุ	ดแูล	หรืออาจมองกลุ่มเปา้หมายใหญ	่
ทุกกลุ่ม	 เทศบาลที่ดูแลกลุ่มคน	 อบต.	 รพ.สต.	 กลุ่มงาน	 สมาคม 
ผู้สูงอายุ	สมาคมคนพิการ	เป็นต้น	
	 แนวคิดของการไปเยีย่มบา้นนัน้เขากล่าวว่า	อนาคตอาจมเีร่ือง
อ่ืนเขา้มา	อาจจะพดูไปถงึแผนการดแูลทางเศรษฐกิจ	เช่น	พบครอบครัว
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ที่รายได้น้อย	ลำาบาก	จะได้ช่วยวางแผนการเศรษฐกิจ	อาชีพ	หาทาง
สนับสนุน	วัสดุอุปกรณ์
	 “เร่ิมที่ระบบสุขภาพไปก่อน	 ค่อยกระตุ้นเร่ืองอ่ืน	 อย่างเช่น 
ไปสำารวจพบแล้วว่าคนดูแลผู้ป่วยอยู่ในอาการเครียด	 เราจะดูแล 
คนกลุ่มนี้ได้อย่างไร	 มีปัญหาทางอาชีพจะเสริมอย่างไร	 ก็ต้องหาทาง
ช่วยเหลือโดยเครือข่ายที่เข้ามาทำางานร่วมกัน	 มูลนิธิจะมีบทบาท 
ในการประสานงาน	 ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเครือข่ายด้วย	
หน้าที่เราก็คือทำาข้อมูลออกมาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขา
ต้องการให้ช่วยมันคืออะไร”	
	 สำาหรับเป้าหมายแอพพลิเคช่ัน	 iMed@home	 ภาณุมาศ 
กล่าวว่า	 อยากขยายกลุ่มของผู้ใช้	 เนื่องจากเป็นแอพพิเคช่ันเฉพาะ	 
มีกลุ่มเป้าหมาย	ถ้าทำาไปถึงระดับครัวเรือน	อย่างเช่นมีผู้ป่วยติดเตียง
อยู่ที่บ้าน	แล้วเขาเอาอันนี้ไปใช้	ก็ถือว่าน่าพอใจมาก	
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	 อย่างไรก็ตาม	ด้านข้อจำากัด	มองว่า

	 -	คนใช้งานแอพฯ	และเทคนิค	คนที่เราทำางานด้วยส่วนใหญ่

ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นที่เล่นเทคโนโลยี	แต่มักมีข้อจำากัดทางเทคโนโลยีอยู่บ้าง	

บางคนอายุมาก	 โทรศัพท์ที่ใช้ยังรุ่นเก่า	 ไม่ได้มีการรองรับแอพฯ	 

ไม่ค่อยใช้งานแบบนี้	

	 -	ถ้าเราทำาข้อมูลนี้ออกมาแล้ว	 แต่มันไม่ได้ถูกจัดการในด้าน

การให้ความช่วยเหลือ	 ก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำาไปทำาไม	 อันนี้เป็น 

ตัวช้ีความสำาเร็จอย่างหนึ่ง	 อันนี้จึงต้องเป็นเร่ืองสำาคัญ	 เนื่องจาก 

คนทำาข้อมูลย่อมมีความคาดหวังในการตอบสนอง	

	 สำาหรับบทบาทของภาณุมาศในฐานะแอดมิน	 เขาเป็น 

ผู้มอนิเตอร์เก่ียวกับการตรวจสอบข้อมูล	 พัฒนาให้สามารถใช้งาน 

สะดวกขึ้น	หรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์	

 ชาคริต	 โภชะเรือง	 ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา	 เล่าว่า	 
เมื่อพูดถึงข้อมูลในการทำางานปัจจุบัน	มักจะพบว่ามี	2	แบบ	รูปแบบ

หนึ่งส่วนกลางสั่งงานลงมา	 ผ่านข้าราชการส่วนภูมิภาค	 ส่วนใหญ่

นโยบายจะยดึโยงกับสว่นกลาง	เวลาจะทำาอะไรก็แล้วแต่มกัคดินโยบาย

แบบสำาเร็จรูปส่งมาพื้นที่	 เมื่อจะแก้ปัญหาของพื้นที่	 โดยเอาพื้นที่	 

หรือเอาคนเป็นตัวตั้งในการทำางานก็จะลำาบาก	 จึงมีช่องว่างเป็นการ

จดัการทำาขอ้มลู	ขณะทีอี่กรูปแบบการเอาพืน้ทีเ่ปน็ตัวตัง้	เอาคนในพืน้ที่

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา	

	 ในยุคสังคมที่ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ชาคริตมองว่า 

ทำาอย่างไรที่จะยึดโยงผสมผสานระหว่าง	2	แบบในการทำางานร่วมกัน	

ทีผ่่านมาไมม่เีคร่ืองมอืจะบรูณาการประสานความร่วมมอื	ซ่ึงกลายเปน็ 

ข้อจำากัดมาตลอด	
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	 “เราเห็นปัญหาแบบนี้มานาน	 คิดว่าจะทำาอะไรเพื่อแก้ปัญหา

เลยสร้างเคร่ืองมือขึ้นมาในเชิงเป็นแพลตฟอร์ม	 (platform-ที่รองรับ	

โปรแกรม)	 ทางสังคม	 หรือจะเรียกว่าสนามพลังก็ได้	 เราคิดว่าจะใช้ 

อันนี้เป็นตัวเปลี่ยน”	เขากล่าว	

	 สำาหรับแอพพลิเคชั่น	iMed@home	จะเป็นการจัดการข้อมูล

ที่มีชีวิต	 ซ่ึงงานสร้างระบบ	 สร้างพื้นที่ในการทำางานร่วม	 เพื่อให้ 

ทั้งรูปแบบแนวตั้ง	หรือรูปแบบที่สั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ	เอางาน

ในพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง	 เอาคนเป็นศูนย์กลาง	 ลักษณะเช่นนี้ต้องการ 

เคร่ืองมือ	 ต้องการพื้นที่ในการทำางานร่วม	 สำาหรับ	 iMed@home	 

ไม่ใช่แค่ข้อมูล	แต่ใช้ข้อมูลเป็นแค่จุดเริ่ม	

	 “หัวใจหลักแอพพลิเคช่ัน	 iMed@home	 พื้นที่เป็นตัวตั้ง	 

แก้ปัญหาโดยยึดคน	 และข้อมูลเป็นศูนย์กลาง	 ให้ทุกคนเข้าถึง	 และ 

ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้	 ยังมองต่ออีกว่าจะทำาอย่างไรให้หน่วยงานที่ทำา

หน้าที่ต่างๆ	 เข้ามาทำางานร่วมกัน	 อยู่ในพื้นที่การทำางานเดียวกัน	 

มองเป้าหมายเดียวกัน”	ชาคริตกล่าว
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	 เดิมทำางานบนเว็บไซต์	 www.ข้อมูลชุมชน.com	 เหมาะกับ 
ใช้งานบนคอมพวิเตอร์	แตแ่อพพลิเคช่ัน	สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน	
ก็คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอีก	ผลจากการบูรณาการการทำางานส่วนนี้ที่ผ่านมา
ถือว่าน่าพอใจเพราะ	 iMed@home	 ขยายผลร่วมกับหน่วยงาน 
ต่างๆ	ได้ดี
	 “ต้องยอมรับว่าปัญหาพื้นฐานทุกหน่วยงานคือข้อมูลที่ไม่ 
เป็นเอกภาพ	 ต่างคนต่างทำา	 ไม่เป็นปัจจุบัน	 วัดผล	 รายงานผลไม่ได้	
พอเราเสนอเครื่องมือนี้	มันเห็นโอกาสทำางานชัดเจน	ก็มาคิดต่อว่าจะ
ทำางานอย่างไรไม่ให้เป็นภาระเพิ่มของหน่วยงานต่างๆ	 ก็พัฒนาไป 
หนึ่งขั้นว่าถ้าจะสร้างคน	 สร้างวิธีการดึงข้อมูล	 ลดความซ้ำาซ้อน	 
เอาคุณภาพชีวิตประชาชนมาเป็นตัวต้ังเช่ือมกับงานหลายภาคส่วน 
ไม่ว่าด้านสังคม	สุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	การศึกษา	เศรษฐกิจ	อาชีพ”
	 เขายกกรณี	 เมื่อ	 iMed@home	 เก็บข้อมูลคนยากลำาบาก 
และเปราะบางทางสังคม	 เปิดมุมมองไปดึงคนที่อยู่นอกระบบที่เข้า 
ไม่ถึงสิทธ์ิของหน่วยงานที่สำารวจ	 ทำาให้เห็นแง่มุม	 วิธีการ	 ช่องว่าง 
ขณะเดียวกับบทเรียนเก่าเห็นการทำางานซ้ำาซ้อน	นำามาสู่การออกแบบ
ใหม่ระดับจังหวัด	 ตั้งเซิฟเวอร์กลาง	 ดึงข้อมูลพื้นฐานแต่ละหน่วยงาน	
ปรับวิธีการเก็บข้อมูล	ปรับมาเป็นแอพพลิเคชั่น	เมื่อเอาข้อมูลพื้นฐาน
เข้าระบบจึงจะเข้าถึงความต้องการของประชาชนและปัญหาที่แท้จริง	
อย่างระบบเยี่ยมบ้านมีการระบุความต้องการว่าด้านใดบ้าง	 เอาข้อมูล
มาจัดระบบเร็วขึ้น	 เป็นการเก็บข้อมูลแบบเร่งรัด	 อัพเดทให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าถึง	
	 “มองว่านี่คือการเปล่ียนแปลงเชิงระบบเลยถ้าเป็นไปตามนี้	 
จากที่เคยนำาร่องบางพื้นที่ต่อไปก็จะทำาได้	 100%	 ครอบคลุมจำานวน
ประชากรกลุ่มเปราะบางทั้งหมด	 จากที่เคยเป็นทางเลือกจะกลายเป็น 
กระแสหลักของการทำางาน”	 เขากล่าว	 โดยกลุ่มใช้งานที่ขยับก่อนคือ
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กลุ่มคนพกิาร	กลุ่มคนตดิบา้นติดเตียง	กลุ่มดอ้ยโอกาส	ซ่ึงเปน็คนกลุ่ม
เดียวกัน	ก็จะจัดที่ฐานประชากรกลุ่มนี้ก่อน	ซึ่งมีจำานวน	30,000	กว่า
คนในจังหวัดสงขลา	 แล้วเช่ือมโยงขยายผล	 โดยขณะนี้เร่ิมทำางาน 
ร่วมกับ	 อบจ.	 พบว่า	 iMed@home	 ถูกนำาไปเสนอในเชิงนโยบาย 
มากขึ้น	 เห็นได้จาก	 พมจ.สงขลา	 เลือก	 iMed@home	 นำาเสนอ 
ในระดับประเทศ	
	 หลักคิดใหญ่จริงๆ	 ชาคริตย้ำาว่าคือการเปิดพื้นที่ให้ทุกคน 
ได้ทำางานร่วมกัน	 ซ่ึงทุกคนก็ทำางานในหน้าที่ของตัวเอง	 เกิดการ 
ผสมผสานไปด้วยกันได้	 ตอนนี้โปรแกรมเป็นระบบปลายเปิดที่ให้
สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม	 จะเป็นใครก็ได้	 เพียงแต่สมัครสมาชิก 
เขา้มา	ก็สามารถทำางานจติอาสาสว่นนี	้มองวา่โอกาสทำางานกับองคก์ร	
ปกครองส่วนท้องถิ่น	จะเป็นข้อต่อสำาคัญ	มีความเกี่ยวข้องสูง	เพราะ
ทำางานกับชุมชน	ประชาสังคม	และวิชาการ	
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	 “ผมมองว่า	 iMed@home	 ทำาให้ทำางานง่ายขึ้น	 เราได้สร้าง	
พื้นที่การทำางานขึ้นมา	 คนที่เก่ียวข้องมาทำา	 อาจเป็นเหมือนแอพฯ	 
อูเบอร์	หรือแกรบฯ	ทางธุรกิจ	แต่นี้เป็นแอพฯ	ทางสังคม	ยังไม่ค่อย 
มีคนทำา	เราเอามาบริการทางสังคม”	
	 ทัง้นีใ้นการนำาขอ้มลูมาสูก่ารแก้ปญัหา	ชาคริตยงัไดด้ำาเนนิการ
ร่วมกับศูนย์สร้างสุขตำาบล	 ที่อบจ.สงขลานำาร่องในอีกหลายแห่ง	 
โดยเร่ิมต้นการเก็บข้อมูลคนพิการ	 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง	 ผู้ป่วย 
รอการฟื้นฟู	และคนยากลำาบาก	จากนั้นนำามาสู่การจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตำาบลและบุคคล	 ซ่ึงกำาลังดำาเนินการนำาร่องอยู่ที่ 
อบต.ทับช้าง	อบต.คูหา	และเครือข่ายออมทรัพย์ตำาบลบ่อยาง
	 นอกจากนั้นแล้วยังได้นำางบประมาณจากโครงการพัฒนา
ศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจ 
การเสริมสร้างสงัคมสขุภาวะจงัหวดัสงขลา	ลงไปช่วยเหลือคนพกิารและ
คนยากลำาบากฯ	ตามสภาพปัญหาในอีกทางหนึ่งด้วย
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 กมลทิพย์	 อินทะโณ	 คณะทำางานมูลนิธิชุมชนสงขลา 

กล่าวว่า	 การใช้ข้อมูลในการทำางานจะมีประโยชน์ในการวางแผน 

การเขียนรายงาน	การตอบตัวชี้วัด	

	 สำาหรับ	 iMed@home	 เป็นการบันทึกข้อมูลกลุ่มเฉพาะ 

เร่ิมจากคนพกิารแต่พอทำาขอ้มลูคนพกิารได	้หนว่ยงานเก่ียวกับผู้สงูอาย	ุ

อยากเอาไปใช้	 คณะทำางานผู้สูงอายุเลยพัฒนาโปรแกรมให้อีก	 จาก 

ผู้สูงอายุก็เพิ่มครัวเรือนยากลำาบาก	มองว่าคุณค่าของ	 iMed@home	

คือได้เอาข้อมูลไปวางแผน	 ซ่ึงเป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่ที่นำามาวิเคราะห์ 

ได้จริง

	 “ในระดับพื้นที่ตำาบล	 ถ้าเราเก็บข้อมูล	 100%	 จะสามารถ 

นำามาทำางานแก้ไขปัญหารายบุคคลได้	อันนี้เป็นประโยชน์ในเชิงลึก” 
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	 ทางเดิม	คือส่วนกลางจะให้พื้นที่ส่งข้อมูลเข้าไป	หากต้องการ

ใช้	 กว่าจะกลับมาได้ต้องใช้เวลานานหรือไม่ได้ข้อมูลนั้นกลับมาเลย 

แต่สำาหรับส่วนนี้มันคือข้อมูลจริงๆ	 ทุกคนเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกัน 

ไม่มีใครผูกขาดเป็นเจ้าของ	 ทุกคนสามารถใช้ข้อมูลฐานเดียวกันแล้ว 

กท็ำางานรว่มกนั	แบง่ภารกจิกนั	แบง่บทบาทกนัวา่ใครจะชว่ยเรือ่งอะไร

แล้วมาเติมกัน

	 “อยา่งสาธารณสขุลงไปดมูขีอ้มลูการเยีย่มบา้น	พบวา่คุณยาย

คนหนึ่งบ้านพัง	หลังคาหล่นลงมา	ไม่มีที่นอน	แต่สาธารณสุขไม่มีเงิน

งบประมาณซ่อมบ้านตามความต้องการที่เสนอเข้ามาก็ส่งเร่ืองให้	 

กับทอ้งถิน่	และ	พ.ม.	ใหเ้ปน็ผู้ช่วยหางบประมาณ	วา่จะมเีงนิสว่นไหน

มาช่วยได้บ้าง	 อาจจะแชร์กัน	 หรือถ้าไม่มีก็อาจหาทางรับบริจาค 

ใช้กลไกอะไรก็แล้วแต่ที่มันรวดเร็วและไม่มีปัญหาเร่ืองระเบียบการ 

ใช้จ่ายที่เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือได้”	
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	 กมลทิพย์กล่าวและว่าสำาหรับ	iMed@home	นอกจากมูลนิธิ

ชุมชนสงขลาใช้เป็นฐานข้อมูลทำางาน	ยังทำาหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุน	

หางบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ	 มาสนับสนุนให้โปรแกรมเมอร์ 

ได้ทำางานพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลา	 ทดลองใช้โปรแกรม	 และ 

ไปอบรมให้กับหน่วยงานอื่น

	 “เราบอกกับหนว่ยงานทีม่าร่วมวา่	ทกุคนสามารถเอาผลงานนี้

ไปเขียนเป็นผลงานตัวเองได้ทั้งหมด	เพราะว่าเป็นผลงานร่วม”	

	 เธอกล่าวว่าหากมองในภาพรวม	 การจัดการข้อมูลช่วยลด 

การทำางานทีต่่างคนต่างทำา	ลดความซ้ำาซ้อน	สามารถสง่เสริมช่วยเหลือ

กันระหว่างหน่วยงาน	 สร้างเพื่อนและเครือข่ายในการทำางาน	 ข้อมูล 

เป็นเครื่องมือที่เชื่อมคนเกี่ยวข้องเข้าคุยกัน	มาวางบทบาทร่วมกัน	

	 แม้ช่วงแรกกว่าจะหาตัวคนทำางาน	 ความรับผิดชอบ	 ยาก 

แต่พอคนทำางานเจอกัน	จะเกิดพลัง	คดิวา่ตวัขอ้มลูช่วยเร่ืองนี	้รูปธรรม

ที่ตามมา	 หลังจากเห็นข้อมูล	 เกิดการช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 

ชัดขึ้น	

	 “สมัยก่อน	ผู้เดือดร้อนที่ขอความช่วยเหลือ	เสียชีวิตเสียก่อน	

ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือก็มี	แต่ตอนนี้ข้อมูลทำาให้เกิดการช่วยเหลือ

อยา่งรวดเร็ว	กรณีปา้บญุ	ซ่ึงพกิารขาขาด	ต้องการรถเขน็	เมือ่เอาขอ้มลู

เข้าสู่ระบบ	 ก็พบว่ารถเข็นรอจาก	 อบจ.ไม่มี	 ทางมูลนิธิชุมชนสงขลา	

เองก็ตดัเงนิจากกองทนุไปซ้ือมอบใหเ้ลย	คนทีล่งไปมอบก็เหน็หอ้งสว้ม

ของป้า	 ก็จัดทำาส้วมให้ใหม่	 และเห็นว่าแม้มีรถเข็น	 แต่เข็นไม่ได้	 

เพราะทางไปไม่ได้	ก็มาทำาทางให้”	
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	 ยคุทีผ่่านมาเมือ่ลงไปเก็บขอ้มลู	จะมคีำาถามวา่จะเอาไปทำาอะไร	

วันนี้ตอบคำาถามได้ว่า	 เก็บแล้วใครใช้	 ใช้ได้อย่างไร	 เก็บข้อมูลเพื่อ 

เอาไปทำางานร่วมกับคนอื่น	

	 “เราทำาให้ข้อมูลมันมีชีวิต	 แม้ข้อมูลไม่ใช่คำาตอบหรือผลลัพธ์	

แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำางานร่วมกัน”	

	 ระบบใหมจ่ะไมเ่ปน็ภาระของเจา้หนา้ทีห่รือทมีงาน	ใครต้องการ

จะต่อยอดงานก็ได้	 หรือไม่ทำาก็ได้	 แต่อย่างน้อยก็มีประโยชน์ในเชิง 

การเข้าถึงข้อมูลของกันและกัน	 ซ่ึงสุดท้ายแล้วข้อมูลจะมีส่วนทำาให้ 

เกิดการปรับระบบขนานใหญ่...นอกจากอบรมผู้ใช้ระบบเยี่ยมบ้าน 

นำาเข้าข้อมูลจากพื้นที่แล้ว	 จะยังมี	 Admin	 ระดับจังหวัด	 อำาเภอ 
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ของ	 สสจ.ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวมาร่วมอบรมกับ	Admin	 ของ	พมจ.	

และ	Admin	เครือขา่ยระดบัจงัหวดั	อำาเภอ	CG	และ	อปท.140	ตำาบล	

(รวมงานศูนย์บริการคนพิการที่สงขลาจัดตั้งแล้ว	 132	 ตำาบล)	 ชมรม

คนพิการทุกประเภท

	 “กลไก	Admin	ระดับจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	จะทำางานร่วมกับ

อสม.เช่ียวชาญทีจ่ะเปน็ดา่นหนา้	นำาเขา้ขอ้มลูใหม่ๆ 	เช่น	ความต้องการ

ความช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมาย	Admin	ของภาคียุทธศาสตร์จะได้

นำาข้อมูลไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาระบบข้อมูลกลางจะนำามาสู่การปรับ

ระบบบริการ	ทัง้ทำาใหจ้ำานวนคนพกิารเปน็เอกภาพ	ทศิทางหรือแนวทาง

การแก้ปัญหา	การส่งต่อระบบบริการเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อการทำางานร่วมกัน”

	 ในส่วนมูลนิธิชุมชนสงขลา	 จะร่วมกับ	 Admin	 ระดับตำาบล 

ร่วมกับศูนย์สร้างสุขชุมชนที่มาจาก	อปท.ในการทำาหน้าที่ประสานงาน	

Node	Flagship	สงขลา	ยกระดับไปอีกก้าวด้วยการจัดทำาแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตตำาบลและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลร่วมกับ 

ภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 รวมไปถึงร่วมกับสมาคม	 มูลนิธิ	 ภาคเอกชน	

เสริมช่องว่างคนทีเ่ขา้ไมถ่งึสทิธ์ิ	แต่มกีารสำารวจพบโดย	อสม.เช่ียวชาญ	

หรือกลไกอ่ืนๆ	 ที่เกิดจากการทำางานร่วมกัน	 และไปต่ออีกก้าว 

ด้วยการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตร่วมกับ	พมจ.	พก.	นำาเข้าสู่ระบบ

แอพพลิเคช่ัน	iMed@home	ร่วมกับคณะทำางานกลางจงัหวดัออกแบบ 

การประเมินผล	รายงานผลต่อไป
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รายงานคนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคมจังหวัดสงขลา

อำาเภอ จำานวน	(คน) ร้อยละ	%

สทิงพระ 564 15.09%

จะนะ 376 10.06%

หาดใหญ่ 376 10.06%

สิงหนคร 365 9.77%

นาทวี 253 6.77%

สะบ้าย้อย 251 6.72%

กระแสสินธุ์ 248 6.64%

เมืองสงขลา 208 5.57%

ระโนด 203 5.43%

เทพา 198 5.30%

รัตภูมิ 192 5.14%

สะเดา 190 5.08%

ควนเนียง 93 2.49%

คลองหอยโข่ง 84 2.25%

บางกล่ำา 68 1.82%

นาหม่อม 67 1.79%

ไม่ระบุ 1 0.03%

รวมทั้งสิ้น 3,737 100%

หมายเหตุ	สำารวจข้อมูลโดย	ศปจ.สงขลา	
	 (ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา)	13	กันยายน	2562	
	 ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ด้วยข้อจำากัดในการสำารวจ
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รายงานประเภทความยากลำาบากและเปราะบางทางสังคม	

ประเภทความยากลำาบาก จำานวน	(คน) ร้อยละ	%

ผู้มรีายไดน้อ้ย/ผู้ขดัสน	(ซะกาต) 1,356 31.87%

คนพิการ 1,013 23.81%

ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง 566 13.30%

คนไร้บ้าน 437 10.27%

ไม่ระบุ 422 9.92%

ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 269 6.32%

ผู้ติดเชื้อ 55 1.29%

เดก็กำาพร้า	(ทัว่ไป/สถานการณ์) 52 1.22%

ผู้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ 38 0.89%

คนไร้สัญชาติ 30 0.71%

อดีตผู้ต้องขัง 17 0.40%

รวมทั้งสิ้น 4,255 100%

หมายเหตุ	สำารวจข้อมูลโดย	ศปจ.สงขลา	13	กันยายน	2562	
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รายงานการเยี่ยมบ้านคนพิการ
คนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคม	จังหวัดสงขลา
ที่มา	:	แอพพลิเคชั่น	iMed@home	ข้อมูล	ณ	13	กันยายน	2562

ลำ�ดับ
ที่

รายชื่อ
อำาเภอ

จำานวนครั้ง
การเยี่ยม
บ้าน

รายละเอียดกิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน

1 กระแสสนิธ์ุ 5 ตรวจสุขภาพ	วัดความดัน	ให้คำาแนะนำา
การดูแลสุขภาพ

2 คลอง
หอยโข่ง

2 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ให้กำาลังใจ	ซ่อมสร้าง
บ้านใหม่

3 ควนเนียง 6 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ให้กำาลังใจ	ประสาน
ซ่อมบ้าน	มอบชุดอาหารแห้ง

4 จะนะ 92 เก็บขอ้มลูเบือ้งตน้	ตรวจสขุภาพ	แนะนำา
การดูแลสุขภาพ	มอบเงินสงเคราะห์	
ช่วยเหลือเบื้องต้น

5 เทพา 11 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	วัดความดัน	
เยี่ยมบ้านคนพิการ	แนะนำาการออก
กำาลังกาย

6 นาทวี 1,258 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	วัดความดัน	แนะนำา
การดูแลสุขภาพ	มอบเงินสงเคราะห์	
ให้กำาลังใจ	มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค
บริโภค	และได้สอบถามความต้องการ
ช่วยเหลือของผู้ป่วยเพิ่มเติม	สำารวจ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ	
(กรณีศึกษา	Smile	City	6	จังหวัด)

7 นาหม่อม 10 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	วัดความดัน	
เยี่ยมบ้านคนพิการ	ช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามสภาพ	(รถวีลแชร์	พัดลม)	
มอบข้าวสารอาหารแห้ง

8 บางกล่ำา 21 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ
วัดความดัน
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ลำ�ดับ
ที่

รายชื่อ
อำาเภอ

จำานวนครั้ง
การเยี่ยม
บ้าน

รายละเอียดกิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน

9 เมือง
สงขลา

284 เก็บขอ้มลูเบือ้งตน้	ตรวจสขุภาพ	แนะนำา
การดูแลสุขภาพ	ฟื้นฟูสมรรถภาพ	
มอบอุปกรณ์ทำาแผล	วัดความดัน	
ดูแลอาหารการกิน	ประสานงาน
การปรับสภาพบ้าน	

10 ระโนด 13 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	วัดความดัน	
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

11 รัตภูมิ 24 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ	
ช่วยเหลือเบื้องต้น	แนะนำาการดูแล
สุขภาพ	ประสานการปรับสภาพบ้าน

12 สทิงพระ 17 เก็บข้อมูลสภาพปัญหาเบื้องต้น	

13 สะเดา 161 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ/
วัดสัญญาณชีพ	รับฟังปัญหา	ประสาน
ส่งต่อการรักษา	ให้คำาแนะนำาการกำาจัด
แหล่งน้ำายงุลาย	การกินทีล่ดหวานมนัเคม็	
การดูแลแผลกดทับ	มอบกายอุปกรณ์	
ถุงยังชีพ

14 สะบ้าย้อย 101 เก็บขอ้มลูสขุภาพเบือ้งต้น	แพทยล์งเยีย่ม	
ตรวจสุขภาพ	วัดความดัน	ทำากายภาพ	
เก็บแบบสอบถาม	รับฟังปัญหา

15 สิงหนคร 176 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ
วัดความดัน	ชั่งน้ำาหนัก	แนะนำาการ
รับประทานอาหาร	การออกกำาลังกาย

16 หาดใหญ่ 159 เก็บข้อมูลเบื้องต้น	ตรวจสุขภาพ/ฟื้นฟู
สมรรถภาพ	วดัความดนั	แนะนำาการดแูล
สุขภาพ	รับฟังปัญหา	ช่วยเหลือเบื้องต้น	
มอบวีลแชร์	ปรับสภาพบ้าน

รวม 2,239	ครั้ง

หมายเหต	ุความช่วยเหลืออีกจำานวนมากยงัไมไ่ดน้ำาเขา้ระบบ	อยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ
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รายงานการเยี่ยมบ้านคนพิการ
คนยากลำาบากและเปราะบางทางสังคมอำาเภอนาทวี	

ที่มา	:	แอพพลิเคชั่น	iMed@home	ข้อมูล	ณ	13	กันยายน	2562

พื้นที่ดำาเนินการ
เดือนที่

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

อ.นาทวี	จ.สงขลา - - - - - - - 1 - - - -

ต.คลองกวาง	อ.นาทวี	จ.สงขลา - 87 - - - - 2 6 - - - -

ต.คลองทราย	อ.นาทวี	จ.สงขลา 21 55 - - - - 9 3 10 - - -

ต.ฉาง	อ.นาทวี	จ.สงขลา - 2 - - - - - 96 - - - -

ต.ทับช้าง	อ.นาทวี	จ.สงขลา 19 114 10 3 7 2 60 88 24 - - -

ต.ท่าประดู่	อ.นาทวี	จ.สงขลา 1 8 - - - - 1 39 4 - - -

ต.นาทวี	อ.นาทวี	จ.สงขลา 3 49 7 - - - 5 62 13 - - -

ต.นาหมอศรี	อ.นาทวี	จ.สงขลา 76 - - - 8 - 4 - 3 - - -

ต.ประกอบ	อ.นาทวี	จ.สงขลา 2 112 - - - - 1 3 1 - - -

ต.ปลักหนู	อ.นาทวี	จ.สงขลา 2 - - - - - - 114 11 - - -

ต.สะท้อน	อ.นาทวี	จ.สงขลา - 88 - - - - 9 3 10 - - -

รวม 124 515 17 3 15 2 91 415 76
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รายงานข้อมูลความต้องการของคนพิการ	ผู้สูงอายุติดเตียง
คนยากลำาบากฯ	จาก	อสม.เชี่ยวชาญและจิตอาสา

ที่มา	:	แอพพลิเคชั่น	iMed@home	ข้อมูล	ณ	13	กันยายน	2562

ความต้องการ จำ�นวน
ดำ�เนินก�ร

แก้ปัญหาแล้ว
ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข

เงินสงเคราะห์ 86 1 85

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 79 4 75

ผ้าอ้อม 74 8 66

อื่นๆ	 65 1 64

อาหาร 61 1 60

รถเข็น 38 9 29

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย 26 1 25

ไม้เท้า 22 0 22

เครื่องช่วยฟัง 17 1 16

เบาะลม 14 1 13

เตียงผู้ป่วย 13 0 13

รถนั่งคนพิการชนิดพับได้
ทำาด้วยโลหะแบบปรับ
ให้เหมาะสมกับความพิการได้

11 1 10

แผ่นรองตัวสำาหรับผู้ป่วยอัมพาต
หรือที่นอนลม

10 0 10

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 9 0 9
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ความต้องการ จำ�นวน
ดำ�เนินก�ร

แก้ปัญหาแล้ว
ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต 6 0 6

เสื้อผ้า 5 1 4

ขาเทียม 5 0 5

ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา 5 1 4

ไม้เท้าขาว 4 1 3

บัตรประชาชน 4 0 4

เบาะรองนั่งสำาหรับคนพิการ 3 1 2

ไม้ค้ำายันรักแร้แบบอลูมิเนียม 3 0 3

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 0 2

เบี้ยยังชีพ 2 0 2

ไม้เท้าสำาหรับคนตาบอดพับได้ 2 0 2

รถสามล้อโยกมาตรฐาน
สำาหรับคนพิการ

1 0 1

แขนเทียม 1 0 1

รถนั่งคนพิการชนิดพับได้
ทำาด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้

1 0 1

หมายเหตุ		ข้อมูลอยู่ระหว่างการดำาเนินงานประสานหน่วยงานต่างๆ
	 ร่วมดำาเนินการแก้ปัญหา
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