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 ไม่น่าเชื่อว่า หนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก” เล่มนี้จะเป็นเล่มที่ 6 แล้ว 
ไดผ้า่นร้อนผ่านหนาว ผา่นการบนัทกึเรือ่งราวของสิง่ดทีีเ่กดิจากการขบัเคลือ่น 
สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมของผู้คนและองค์กรในจังหวัดสงขลามาอย่าง
ยาวนาน สงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นฐานที่มั่นของภาคพลเมืองที่ก่อร่าง
สร้างตัวช้าๆ แต่ต่อเนื่องยาวนาน เชื่อมประสานและเดินหน้าสร้างรูปธรรม
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และไม่ต้องรอใครทำาให้ แต่ลงมือ
ทำาเองด้วยสองมือของพลังภาคพลเมืองร่วมกัน
 สังคมไทยในยุคปฏิรูปนี้ ผู้คนส่วนใหญ่มีความคาดหวังสูงกับการ
ปฏริปูจากส่วนบน แนน่อนวา่การปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง การสรรคส์รา้งนโยบาย 
สาธารณะที่ดีๆ นั้นมีความสำาคัญ แต่ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคม
ทุกยุคทุกสมัยมีบทเรียนเดียวกันว่า “เท่านั้นไม่พอ” การปฏิรูปโครงสร้าง
สว่นบนอยา่งเดยีวไม่พอ ปญัหาจำานวนมากแกไ้มไ่ดด้ว้ยนโยบายหรอืการปรบั 
โครงสร้าง การสร้างรูปธรรมหรอืแสวงหานวตักรรมทางสงัคมดว้ยภาคพลเมอืง 
เอง คือความหวังและทางออกที่จับต้องได้ ขยายผลได้ และที่สำาคัญคือ 
เป็นสิ่งที่อยู่ในมือของเรา เราจัดการเองได้ ปรับเปลี่ยนเองได้ พัฒนาเองได้ 
หรือแม้แตห่ยุดทำาก็ยังไดห้ากหมดความจำาเป็นไปแล้วเพราะสังคมเปลี่ยนไป 
ไม่ต้องลำาบากยื่นหนังสือเรียกร้อง ไม่ต้องตบเท้ารวมพล ไม่ต้องพึ่งพา 
งบประมาณทีไ่กลตวัไมเ่คยมาถงึ และไมต่อ้งรอความหวงัลมๆ แลง้ๆ จากการ 
รับปากของผู้มีอำานาจที่ส่วนใหญ่รับปากแบบถนอมน้ำาใจหรือเอาตัวรอด 
โดยไม่ได้เข้าใจปัญหาและมุ่งแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
 ไม่ต้องดูรูปธรรมอื่นไกล การจะส่งเสริมให้คนเมืองห่างไกลจากผัก
ตลาดทีป่ลกูดว้ยปุ๋ยเคมแีละยาฆา่แมลงนัน้ จะขบัเคลือ่นให้เกดิผลไดอ้ยา่งไร 



หากรฐัทำาเอง กม็กัจะเริม่ดว้ยการประกาศนโยบายสง่เสรมิใหค้นเมอืงปลกูผกั 
ฟงัดดูมีคีวามหวัง แตพ่อลงสูรู่ปธรรมกจิกรรม กค็งไม่พ้นการจดัประชมุอบรม
สอนการปลกูผกัในห้องประชมุแอรเ์ยน็ฉ่ำาของโรงแรมใหญโ่ต หมดงบเปน็แสน 
เป็นล้าน คนมาอบรมได้เมล็ดพันธุ์ผักติดมือกลับบ้านไป จะมีกี่คนที่ได้กลับ
ไปปลูกผักกันจริงๆ แต่ในระหว่างที่ไม่มีนโยบายใดๆ กับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา 
พลเมืองผู้ตืน่รู้หลายคนในสงขลาลงแรงทอมอืสรา้งสรรค ์“สวนผกัคนเมือง” 
“สวนผกัชมุชน” ทัง้ไวก้นิเอง ทัง้ขายและแบง่ปนั เปน็รปูธรรมทีม่คีวามหวงั 
ก่อตัวสร้างเป็นเครือข่ายที่แข็งขันด้วยสองมือของพลเมือง
 ชวีติจะแขง็แรงเพยีงใด การกนิคอืหัวใจของสุขภาพ การมีผกัไรส้ารพิษ 
บริโภคอยา่งเดยีวคงไมพ่อ การปลกูขา้วในปจัจบัุนกใ็ชส้ารเคมีมากมาย กำาจัด
หรอืฆา่ทกุอยา่งในทอ้งนา เพือ่ให้แปลงนานัน้ให้ผลผลติขา้วสงูสดุ ซึง่แนน่อน
ว่าแม้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเหล่านั้นตกค้างจำานวนที่ไม่เกินค่ามาตรฐานทาง
วชิาการ แตเ่พราะเรากนิขา้วทกุวนั การรบัสารเคมจีำานวนนอ้ยทีไ่ม่เกนิมาตรฐาน 



แตท่กุวนักคื็อตน้เหตแุหง่โรคมะเรง็และโรคเรือ้รงัจากความเสือ่มกอ่นวยัของ
รา่งกาย การรวมพลงัขบัเคลือ่นเรือ่งขา้วอนิทรยีใ์นสงขลาจงึเกดิขึน้ ตอ่ยอด
พลังจากชุมชน “โหนดนาเล” และอีกหลายพื้นที่ ที่มีการปลูกอยู่บ้างแล้ว 
มาพฒันาบรรจภุณัฑแ์ละการตลาด พฒันาการจดัการของชมุชนใหเ้ปน็วสิาหกจิ 
ชมุชน ภายใตก้ารสนับสนนุของปกีนกัธรุกจิและมลูนธิชิมุชนสงขลา นีค่อือกี
หนึ่งบทเรียนดีๆ ของการพึ่งตนเองและพึ่งกันเอง
 อีกบทเรียนที่น่าสนใจยิ่งว่าด้วยการดูแลคนพิการ แต่เดิมที่มุ่งเน้น
การสังคมสงเคราะห์ การดูแลคนพิการคือการซื้อของแจก การให้เงินยังชีพ
และการชว่ยแบบทำาบญุทีไ่มไ่ดส้รา้งความเขม้แขง็ใหค้นพกิาร ไมม่กีารจดัการ
เชิงระบบอย่างที่ควรจะเป็น คำาถามพื้นฐานท่ีง่ายๆ แต่ยากที่จะตอบเช่น 
ปัจจุบันในแต่ละอำาเภอมีผู้พิการกี่คน ใครกี่คนเข้าถึงบริการสาธารณสุขแล้ว 
ใครบ้างที่เข้าไม่ถึง ใครบ้างที่ขาดผู้ดูแล ใครบ้างที่จำาต้องอยู่อาศัยตามมีตาม
เกิดด้วยความขัดสน ใครบ้างที่อยากเรียนอยากมีอาชีพแต่ไม่มีโอกาสนั้น 
แม้จะเป็นคำาถามที่พื้นฐานมาก แต่แท้จริงนั้นกลับ “ไม่มีคำาตอบ” เทศบาล
นครหาดใหญไ่ด้ร่วมกบัมลูนธิชิมุชนสงขลา สรา้งรปูธรรมการจดัระบบบรหิาร
จัดการเพื่อการดูแลคนพิการที่เป็นระบบที่เร่ิมจากการจัดการฐานข้อมูล 
แล้วนำาไปสู่การดูแลที่มีความครอบคลุม เพราะหัวใจของการดูแลคนพิการ



นั้น ไม่ใช่การสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่คือการจัดกระบวนการและโอกาส
ให้เขาเหล่าน้ันมีโอกาสสร้างชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีความหวังด้วยตัวเขาเอง 
แม้จะมีความพิการอยู่ก็ตาม
 บทเรียนสำาคัญอีกบทใหญ่ของภาคพลเมืองในจังหวัดสงขลาคือ 
ตำาบลบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างตำาบลให้สร้างสรรค์-เป็นสุข-ยั่งยืน 
โดยอย่างน้อยพื้นที่ 10 ตำาบล ที่มีการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างประชาชน 
ในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพลเมืองจากภายนอกตำาบล 
สามประสานท่ีช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นรูปธรรมตัวอย่างที่สะท้อนว่า 
“ภาคพลเมืองนัน้ไมไ่ดด้แีตพ่ดู แตท่ำาจรงิและทำาแบบบรูณาการ” เพราะทีผ่า่น
มาราชการ กรม กอง หรือแม้แต่แหล่งทุน ก็ลงพื้นที่สนับสนุนงานตามโจทย์ 
ขององค์กรตนเอง ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างทำา ต่างคนต่างวัดผล สามสิบปี 
แห่งการพัฒนาผ่านไป ประชาชนในชุมชนไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากนัก 
ทั้งนี้เพราะหน่วยราชการและองค์กรต่างๆ เข้ามาทำากิจกรรมในพ้ืนที่แบบ 
แยกส่วนตำาบลบรูณาการจงึเปน็แนวคดิใหม ่ตำาบลคอืคนกำาหนดวาระ ตำาบลคอื 
คนเชื่อมประสานจัดบทให้องค์กรภายนอกมาหนุนเสริมในจุดที่ชุมชน
ออกแบบไว้ ตำาบลคือเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งนี่คือการกระจายอำานาจแบบ
มีส่วนร่วมนั่นเอง 
 และบทเรียนสุดท้ายเป็นเรื่องของ “สภาพลเมืองสงขลา จิตสำานึก
มุ่งสู่การเปลีย่นแปลง” สภาพลเมอืงสงขลากำาลงักอ่รา่งสรา้งตัว ผา่นเส้นทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละพฒันาการท่ียาวนาน ผ่านการขบัเคลือ่นของภาคประชาชน
ภายใต้ชื่อหลายชื่อ ภายในโครงการหลายโครงการ สภาพลเมืองสงขลาวันนี้
จึงไม่ใช่เป็นเพียงวาทกรรมที่โก้หรู ไม่ใช่องค์กรเฉพาะกิจที่มาเคลื่อนกระแส
ปฏิรูปตามแต่ท่ีคนเมืองหลวงขอความร่วมมือมา แต่สภาพลเมืองสงขลา 
มุ่งสร้างสรรคส์งขลาใหเ้ปน็จงัหวดัทีน่า่อยูด่ว้ยคนสงขลาเอง ภายใต้วสัิยทศัน์
สงขลาที่ “สงขลา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
และเป็นพื้นที่กลางที่ประชาชนทุกคนสามารถระดมความเห็น ระดมความ
ร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์บ้านเมืองด้วยสองมือเรา



 นี่คือ 5 บทเรียนที่สำาคัญของหนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก ฉบับที่ 6” 
เล่มนี้ เป็นบทพิสูจน์พลังพลเมืองที่สำาคัญยิ่ง การปฏิรูปใดๆ ต้องไม่รอหรือ
ร้องขอให้ใครทำาแทน แต่ต้องลงมือทำาเองเสมอ แล้วขอให้ภาคส่วนอื่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหนุนช่วย หากเขาไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไร เพราะเรา
ยงัจะดำารงจติสำานกึแหง่การสรา้งบา้นแปลงเมอืงดว้ยจติสาธารณะและทำากนั 
ต่อไป เพราะนี่คือบ้านของเรา นี่คือเมืองของเรา นี่คือประเทศชาติของเรา 
และนี่คือโลกของเรา โลกที่รอการสร้างสรรค์ด้วยสองมือเราทุกคน

     สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
     กันยายน 2557
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1.
สวนผักชุมชน 
ค่�นิยมสู่เมืองสีเขียว

 คนเมืองเช่นหาดใหญ่มักซื้อผักหรือผลไม้จากตลาด หรือไม่ก็
ศูนย์การค้า ผักผลไม้เหล่านั้นไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลางมากหน้า หลายพื้นที่ 
กวา่จะมาถงึครวัขึน้กระทะแลว้เปน็อาหารลงทอ้ง ลว้นผา่นเวลาและระยะทาง
ยาวไกล ผลิตผลส่วนใหญ่ถูกปลูกขึ้นโดยมือใครก็ไม่รู้ มีการใช้สารเคมีหรือ
ยาฆ่าแมลงในกระบวนการผลิตมากน้อยเพียงใดไม่มีใครบอกได้
 การทำา “สวนผกัชมุชน” หรอื “สวนผกัคนเมอืง” จงึเปน็อกีแนวทาง
หนึ่งที่จะนำามาสู่การผลิตอาหารแบบพึ่งตนเองของคนเมืองที่ปัจจุบันกำาลัง 
ได้รับความสนใจ 
 ว่าไปแล้วการทำา “สวนผักชุมชน” ก็เป็นแนวทางหนึ่งของการทำา
เกษตรในเมอืง (Urban Agriculture) ที ่Luc J.A. Mougeot, 2000 ไดใ้ห้
นยิามวา่ “การปลกูหรอืการเลีย้งด ูการทำาให้เพิม่พนู การนำาเขา้สู่กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้อง และการกระจายสิ่งที่เป็นผลผลิตที่เป็นอาหารอย่างเนื้อสัตว์ 

8 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



ผกัและผลไม ้และทีไ่มใ่ชอ่าหารอยา่งพชืทีเ่ปน็ยาสมุนไพร รวมถงึการใชแ้ละ
นำากลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากร ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นและมีอยู่ในและรอบๆ พ้ืนที่เมืองกล่าวคือ 
พื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมและย่านพาณิชย์ตั้งอยู่ หรือในขอบเขตของพื้นที่ที่ถูก
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง โดยที่กิจกรรมเหล่านั้นมุ่งเน้นดำาเนินไปเพื่อตอบ
สนองคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นเป็นสำาคัญ”

เครือข่ายชุมชนเมือง
 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ศูนย์เรียนรู้สวนผักชุมชนบ้านบังสวาสดิ์ 
หมัดอาหลี ชุมชนริมควน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้
การสนบัสนนุของมลูนธิิชมุชนสงขลา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา และ
เทศบาลนครหาดใหญ่ นำาเครือข่ายชุมชนใกล้เคียงและชุมชนฝั่งคลองเตย 
อาทิ ชุมชนริมคลอง ร.1 เทศาพัฒนา วัดหาดใหญ่ใน พรุแม่สอน แม่ลิเตา 
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โรงปูน คลองเตย นำาสมาชิกร่วมห้าสิบคนมาร่วมเรียนรู้การปลูกผักคนเมือง 
 โดยมีครูไก่-วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี นักวิชาการเกษตรอำาเภอหาดใหญ่
เป็นวิทยากรหลักประจำากิจกรรม ครูไก่เน้นความประหยัด ไม่ส้ินเปลือง 
ใช้วัสดุที่เหลือใช้ในครัวเรือน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ 
 พื้นฐานคนเมืองต่างคนต่างอยู่ บ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่ได้รู้จักกัน 
การนำาคนเมืองมาเรียนรูก้ารปลกูผกัจงึเปน็ชอ่งทางในการสรา้งความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนั นำามาสู่การสรา้งชมุชนเขม้แขง็ตอ่ไป ชมุชนรมิคลองเตยหาดใหญ่
ตอ้งการฟืน้ฟคูลองเตย สร้างชมุชนสเีขยีวดว้ยการเร่ิมตน้ปลกูผกัและลดราย
จา่ยในครวัเรอืน หนัมาใชผ้ลติภณัฑ์ท่ีเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มจงึเปน็การกำาจดั
มลภาวะจากแหล่งกำาเนิดระดับครัวเรือน เป็นพื้นฐานก่อนขยับไปสู่ชุมชน
 การเรียนรู้เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆ เช่น การเพาะถั่วงอกในขวด 
ที่สามารถทำาได้ตลอดเวลา นำามาใส่ตู้เย็น ถั่วงอกเพาะเองจะมีราก ขณะที่ 
ในตลาดมีการตดัราก ใสน่้ำาสม้ฆา่ยางแชไ่วท้ำาใหเ้กดิความกรอบแต่ไมม่รีสชาต ิ
มีการฟอกสีทำาให้ขาวอันตรายต่อสุขภาพ 
 ถั่วเขียว 1 กก. สามารถเพาะถั่วงอกได้ 6 กก. วิธีการเพาะ 
เริ่มจากนำาขวดน้ำาที่ไม่ได้ใช้แล้วเปิดก้นขวดน้ำาเป็นรูเล็กๆ เจาะข้างให้อากาศ
เข้าไปในขวด นำาถั่วเขียวมาแช่ 1 คืนหรือ 12 ชม. นำามาเทใส่ขวดน้ำา 
ในปริมาณถั่วเขียวสัดส่วน 1 ใน 6 ส่วนของขวด รดน้ำาเช้าเย็นด้วยการ 
จุ่มลงในน้ำา ทิ้งให้สะเด็ดน้ำา เช้า เที่ยง เย็น 3 วันสามารถนำาไปรับประทาน
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ได้ โดยตัดขวดแบ่งครึ่ง การเพาะเองเราไม่ต้องตัดรากรับประทาน นอกจาก
นั้นยังสามารถเพาะในถาดหรือตะกร้าใส่ขนมจีน 
 เริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆ ลดภาระรายจ่ายในครัวเรือน ขณะเดียวกัน 
ก็เข้าถึงความรู้ถึงต้นตอสาเหตุของการเกิดมลภาวะ เช่น น้ำาเสีย กลิ่นเหม็น 
หรือผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปนเปื้อนสารเคมี 
ในท้องตลาด สร้างทางเลือกให้กับคนเมืองในการใช้ชีวิต
 หรอืจะลองของแปลก เชน่การปลกูมะเขอืห้อยหัว กส็ามารถเรียนรู้ 
ได้อาศัยหลักการที่ว่าต้นไม้ปลูกแบบใดก็ตามจะฝืนแรงโน้มถ่วงของโลก 
รากจะต้องลงสู่ดิน 
 วธีิการกค็อื นำากระถางมา 1 ใบ ใสด่นิ คว่ำาลง ปกักิง่กลา้ไมท้ีจ่ะปลกู 
ลงในกน้กระถาง จนรากเร่ิมโต จากนัน้กจ็บัตลีงักา หอ้ยหวั ผกัจะเริม่โงหวัขึน้ 
ตามธรรมชาติ ขณะเดยีวกนัเรากป็ลกูตน้ไมห้รอืผกัอืน่ ลงบนกระถางไปดว้ย 
เพื่อใช้ประโยชน์หน้าดินว่าง การปลูกเช่นนี้จะแก้ปัญหาแมลงรบกวน
 หรือจะลองเลี้ยงไส้เดือน เลือกพันธุ์อัฟริกันที่มีคุณสมบัติสามารถ
ย่อยเศษอาหารเพื่อเป็นปุ๋ยบริสุทธิ์ ปุ๋ยที่ได้จะมีจุลินทรีย์มากกว่าน้ำาหมัก
ชีวภาพ 3 เท่า วิธีการก็คือนำาเศษผักผลไม้ในครัวเรือนตามปริมาณ ไส้เดือน 
1 กก.จะกินเศษอาหารได้ 3 กก. ให้ไส้เดือนย่อยจนได้ปุ๋ยอินทรีย์ไปปลูก
ผักอินทรีย์ 100%
 บ้านบังสวาสดิ์ มีการเลี้ยงแพะ ไส้เดือนของที่นี่ได้กินมูลแพะเป็น
อาหาร บังสวาสดิ์ได้เริ่มเรียนรู้การปลูกผักในปล้องบ่อ ต่อมาเห็นว่าล้อยาง
หาไดไ้ม่ยาก จงึนำาลอ้ยางรถยนตม์าปรบัใชใ้นการปลกูผกั แลว้กป็อ้งกนัไมใ่ห ้
ไก่ที่เลี้ยงไว้มารบกวนผัก จึงได้ทำาอุโมงค์ผัก คลุมด้วยตาข่ายเป็นที่ปลูกผัก 
และให้ผักได้เลื้อยขึ้นเกาะค้างบนอุโมงค์ ได้ประโยชน์หลายทาง 
 การปลกูผกัในลอ้ยางทำาไดไ้มย่าก เริม่จากนำาล้อยางทีเ่หลือทิง้ ล้อยาง 
1 ล้อมาปลูกผักได้ 1 กก. เวลารดน้ำา น้ำาจะขังในล้อด้วย สามารถเคลื่อน
ย้ายได้ง่าย การกรีดยางให้กรีดด้วยมีดงอ (เคียวตัดหญ้า) ยางที่ใช้ไม่ควร
เป็นยางตาย การปลูกเริ่มจากหากระสอบปุ๋ยมารองพื้น ให้โผล่ชายกระสอบ
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ไว้เพื่อดึงดิน มาคลุกใหม่ (หลังดินเสื่อม) การวางล้อยางสามารถวางซ้อน
ได้หลายชั้น เตรียมดิน ใช้มะพร้าวสับรองพื้นเพื่อดูดซับน้ำา ใส่ดินด้านบน
ไม่มากเพราะรากพืชสั้น ไม่ยาว เติมขี้เถ้าแกลบเพื่อปรับสภาพ รดน้ำาให้ชุ่ม 
(ทดสอบด้วยการใช้นิ้วจิ้มลงดูความเย็นในเนื้อดิน) ใส่ต้นกล้าผัก ปักราก 
ลงในเนื้อดิน รดน้ำาให้ชุ่ม เมื่อผักโตให้เติมดินและปุ๋ย
 หากมีแมลงมารบกวน ก็มีวิธีการกำาจัดแมลงง่ายๆ แมลงทุกชนิด
ชอบสเีหลอืง ใหน้ำาไมใ้สข่วดใสใ่นถงุพลาสตกิสเีหลอืง นำากาวเหลอืงสำาหรบั
ดักแมลงทาบนถุงพลาสติก แมลงทุกชนิดจะมาตอนเช้ามืดและกลางคืน 
ตอนดึก จะบินไปติดกาวบนพลาสติก
 ภาชนะอ่ืนท่ี
นำามาปลกูผักได ้เช่น 
กล่องโฟม แกลลอน 
ขวดน้ำ า  กระถาง 
เหล่ า น้ี ล้ วนแต่ ส่ิ ง 
ที่ถูกทิ้งไว้จนกลาย
เป็นขยะ

ปลูกผักในล้อยาง

ชุมชนมาร่วมลองปลูกผัก 
ในล้อยาง และปลูก

ในกระสอบนำากลับบ้าน
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อุโมงค์ผักล้อยาง
 บังสวาสดิ์และภรรยา เริ่มสนใจการปลูกผักในปล้องบ่อหรือล้อยาง 
จากพื้นฐานชุมชนมุสลิม เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ บิดาก็ทำาสวนอยู่หน้าบ้าน 
เวลาวา่งจากการขบัรถรบัจา้ง ตนเองกบัลกูไดด้ดัแปลงวสัดเุหลอืใช ้เกบ็สะสม 
เอาไวจ้นเตม็บา้น นำามาใชป้ระโยชนใ์นชวิีตนานา ยิง่เม่ือไดค้วามรูจ้ากการรว่ม
กจิกรรม “รับมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” กบัชมุชนวดัหาดใหญใ่น 
ซ่ึงในเวลาน้ันได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ก็ได้นำาความรู้ 
มาปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ 
 ที่ว่างในบริเวณบ้านสุดซอยเพชรเกษม 59 ถูกดัดแปลงเป็นที่ 
ปลกูผักในอุโมงคผ์กั ซึง่ทำาจากทอ่พวีซี ีดดัโคง้แล้วขงึคลุมดว้ยแห นำาล้อยาง 
ท่ีหาได้ไม่ยากในเมืองใหญ่มาปลูกผักในรูปแบบต่างๆ ไม่พ่ึงดินที่เป็นดินถม
แข็งกระด้าง พัฒนารูปแบบการปลูกผักคนเมืองขึ้นในชุมชน 
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 บังสวาสดิ์ เร่ิมด้วยการปลูกมะนาว พริก มะกรูดในปล้องบ่อ 
นำาไส้เดือนพันธ์ุอัฟริกามาเลี้ยงในปล้องบ่อ โดยนำาขี้แพะมาให้เป็นอาหาร 
ไส้เดือนโตวันโตคืน บังสวาสดิ์เพาะต้นกล้า ปลูกผักในกระถาง แล้วก็เริ่ม
นำาล้อยางมาดัดแปลง ต่อสองชั้นบ้าง ชั้นเดียวบ้าง มาปลูกผักหลายชนิด 
 ขี้แพะที่มาจากแพะทั้งคอก นำามาใช้ประโยชน์อีก อาทิ ทำาแก๊ส
ชีวภาพ เป็นส่วนผสมดินทำาปุ๋ย นำาไปเลี้ยงไส้เดือน 
 ถังดักไขมันในครัวเรือน น้ำาหมักชีวภาพก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง 
ในครอบครัว ช่วยให้ชีวิตกลับมาสมดุลกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น
 ไก่ที่เลี้ยงไว้นับสิบ ปล่อยให้ว่ิงเล่นบนลาน เม่ือมีอุโมงค์ผัก 
การขงึแหคลมุนอกจากจะไดผ้กัเลือ้ยขึน้เกาะยงัทำาให้ไก่ทีเ่ลีย้งไวไ้ม่ไปรบกวน 

 ภาชนะอื่นที่นำามาปลูกผักได้ เช่น กล่องโฟม แกลลอน ขวดน้ำา 
กระถาง เหลา่น้ีลว้นแตส่ิง่ทีถ่กูทิง้ไวจ้นกลายเปน็ขยะ บงัสวาสดิแ์ละลกูชาย
เริ่มทำาสวนผักแนวตั้งหลายๆ รูปแบบ สนับสนุนให้กับคนเมืองที่ไม่มีพ้ืนที่ 
อาศัยฝีมือทางช่างที่ติดตัว ตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก วางโครงขึ้นให้เป็นที่ 
ปลูกผัก ทั้งรูปแบบแขวน วาง หรือเกี่ยวกับขอบรั้วต่างๆ 
 ผักรุ่นแรกปลูก ด้วยการหย่อนเมล็ดลงในล้อยาง ไม่ค่อยได้ผล 
ผักไม่งอก อาจด้วยการรดน้ำา รวมถึงแดดร้อนเกินไปดูแลไม่ถึงในช่วงแรก 
ตอ่มาเมือ่นำาผกัทีเ่พาะเปน็ตน้กลา้ไว้กอ่นมาปลกู ทยอยอวบโตในเวลาไม่นาน 
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บังสวาสดิ์รื้อผักรุ่นเก่า
ทิ้ง แล้วก็ปลูกใหม่
  ผักที่วางไว้ริมโคน
เสาเริ่มทอดใบขึ้นเกาะ
ตาขา่ย ทอดยอดสงูขึน้ 
เรือ่ยๆ เหมอืนกบัความ 
สุขของคนปลูกที่ยืดตัว
สูงขึ้นทุกวัน 
  บังสวาสดิ์มีแผนจะ
ปรับคอกไก่ ปรับโรง 
เลีย้งไสเ้ดอืน และปรบั

กรงนกเป็ดน้ำาที่ทำาไว้นานแล้วอีกครั้ง เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง ไม่น่าเชื่อว่า 
เมือ่อดตีบงัสวาสดิม์งีานอดเิรกไมเ่หมอืนใคร บงัสวาสดิเ์ลีย้งนกกวกั นกเขา 
ทำาสระให้นกเป็ดน้ำาได้อาศัย ต่อมาเมื่อเลิกเลี้ยง กรงนกที่เหลือทิ้งไว้ก็ทำาให้
บังสวาสดิ์หันมามองอีกครั้ง
 ในเวลานี้กลายเป็นที่ว่างปลูกผักและที่เพาะต้นกล้า ที่ว่างที่เหลือ 
อีกไม่น้อยถูกปรับใช้ขึ้นโครงเหล็กจากเต็นท์เหลือใช้ ก่อรูป “ห้องเรียนผัก” 
ใช้เป็นสถานที่สำาหรับรับแขก เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับคนเมืองต่อไป 
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สวนปู่กับย่า
 นอกจากสวนผักของบังสวาสดิ์แล้ว แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ก็ยังมีอีก 
เช่น สวนปู่กับย่า (สวนสมรมคนเมือง) ของป้าสมหมาย ตุกชูแสง ชุมชน
วัดหาดใหญ่ใน ที่นี่มีฐานเรียนรู้ย่อยหลายฐาน 
 บริเวณรอบบ้านในซอยเพชรเกษม 28 มีผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หลายอยา่ง ป้าสมหมายทำาน้ำาหมกัชวีภาพ ทำาสบูใ่ชเ้อง ในฐานะทีเ่ปน็ อสม.
หลังจากเรียนรู้การกลั่นหัวเชื้อตะไคร้หอม ก็ได้นำามาทำาสเปรย์ตะไคร้หอม 
โลชั่นตะไคร้หอม ที่หน้าสำานักงานกองทุนชุมชนปกติก็ปลูกผักสวนครัว 
อยู่ก่อนแล้ว หลังเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ก็เริ่มปลูกผักใน 
ภาชนะอื่นๆ ที่เหลือทิ้งไม่ใช้แล้ว ผักทั้งปลูกในกระถางแขวน วางบนพ้ืน 
บ้างก็ใส่กล่องโฟม มีพืชผักจำาพวก สะระแหน่ พริก มะเขือเทศ พอให้ 
เพื่อนบ้านมาแบ่งปันไปทานกันไม่ขาด
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 เวลาว่างที่เหลือจากรับส่ง 
หลานไปเรียน หรอืกจิกรรมสาธารณะ 
ในฐานะประธานอสม. เวลาที่เหลือ
ของป้าสมหมายและสามี จะอยู่ที่
สวนริมคลอง หลานๆ เรียกสวน
แห่งนี้ว่า สวนปู่กับย่า ซ่ึงต่อมา 
ค รู ไก่ และ มูลนิ ธิ ชุ มชนสงขลา 
มองว่าน่าจะเป็นสวนสมรมคนเมือง 
แล้วก็มาช่วยต่อยอดพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของคนเมืองที่นี่มีฐาน
เรียนรู้ย่อยหลายฐาน 
 ฐานที่ 1 เป็นฐานปลูกพืช 
ขึ้นค้าง สมาชิกจะได้ร่วมเรียนรู้การ 
นำาผักขึ้นค้าง ที่ใช้เอ็นเส้นใหญ่ถัก
คลุมเหมาะสำาหรับการให้พืชได้ทอด
เลื้อย ปลูกพืชหลายชนิดด้วยกัน 
อาท ิถัว่พ ูแตงกวา มะระ ปลกูผสม
ผสานกันจะทำาให้แมลงรบกวนน้อย
กว่าปลูกพืชชนิดเดยีว พืชจำาพวกนี้ 
จะยืดตัวขึ้นวันละน้อย
 บริเวณชั้นล่าง ทำากะบะ
ดินสำาหรับปลูกพืชที่ใช้แสงน้อย 
น้ำาน้อย สามารถเก็บกินได้ตลอด
เวลา เช่น ผักกูด หรือขมิ้น 
ขิง ข่า 
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 ฐานที่ 2 ฐานระบบนิเวศพืช ปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดอยู่ใน
บรเิวณเดียวกนั ป้าสมหมายปลกูมะเฟอืง อดตีประสบปญัหามหีนอนตลอด
เวลา หนอนน้ีเกิดจากแมลงวันทอง หรือแมลงผลไม้ (ตามชนิดที่ปลูก) 
มาเจาะแล้วไข่ แม้จะห่อกระดาษป้องกันแล้วก็ช่วยไม่ได้ เพราะไปห่อ 
ในช่วงผลไม้ลูกใหญ่
 ครไูกแ่นะนำาให้ทำากบัดบัแมลง โดยใชฮ้อร์โมนเพศของแมลงวนัทอง
เป็นตัวล่อ ฮอร์โมนชนิดนี้ทำาจากกะเพราแดง นำามาขยี้แช่กับแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ 2-3 วันนำามาหยดใส่สำาลี ใส่ไว้ในขวด ใส่น้ำา เจาะรู ตัดขวดที่มี
เพียงหัวขวดและคอขวดใส่ในรู แมลงที่ตามกลิ่นฮอร์โมนเข้าไปจะตกอยู่ใน
น้ำาในขวด หรือนำาถุงพลาสติกสีเหลืองมาทากาวเหลืองดักแมลง ล่อแมลง
มาติดกาว
 สวนป้าสมหมาย เคยเจอปัญหาดินเสื่อมสภาพ ครูไก่เลยแนะนำา
การห่มดิน เพื่อเป็นการฟื้นสภาพดินให้กลับมาสมบูรณ์เช่นเดิม ด้วยการ 
นำาชานอ้อยมาคลุมดินไว้ประมาณ 2 เดือนคลุมให้ทั่วบริเวณดินที่เส่ือม
สภาพ ดินจะฟื้นตัว ก่อนคลุมดินด้วยชานอ้อยให้ผสมมูลสัตว์รองพ้ืน 
แล้วรดน้ำาให้ชุ่มทิ้งไว้ 2 เดือน ทุกวันนี้ดินในสวนของป้าสมหมายฟื้นตัว
พร้อมที่จะปลูกพืชใหม่ๆ 
 ฐานที่ 3 โรงปุ๋ยธรรมชาติ ป้าสมหมายนำาเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์อัฟริกา
ที่ได้มาจากโครงการฯ มาช่วยย่อยเศษอาหาร ไส้เดือนนี้ราคากก.ละ 1,200 
บาท การทำาโรงเลี้ยงไส้เดือน พื้นด้านหนึ่งควรสูงกว่าอีกด้าน พร้อมเจาะรู 
ให้น้ำาผ่าน มีกะละมังรองรับน้ำาเยี่ยวของไส้เดือน การทำาโรงเลี้ยงนำากองดิน 
และไส้เดือนมารวมกัน แยกดินเป็น 3 กอง กองเก่า กลาง และใหม่ 
เว้นช่องว่าง เติมอาหารไส้เดือนได้แก่เศษผักผลไม้ในกองดินใหม่ ไส้เดือน 
จะคลานมาหาเศษอาหาร เราจะได้นำาดินเก่าไปทำาปุ๋ย ไส้เดือนนี้จะมีอายุ 
3-4 ปี หากเราฉีดน้ำาให้ชุ่ม ไส้เดือนจะเยี่ยวออกมาให้เราได้นำาน้ำาไปใช้
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ประโยชน์ เป็นน้ำาที่มีคุณสมบัติดีกว่าน้ำาหมักชีวภาพหลายเท่า เวลาใช้ฉีด 
รดผักให้ผสมน้ำา 2 ช้อนต่อน้ำา 5-10 ลิตร หากใส่ในดินจะช่วยพรวนดิน 
ขยันกว่าไส้เดือนพันธุ์ท้องถิ่นหลายเท่า
 นอกจากนี้เหนือโรงไส้เดือนให้กั้นเป็นคอกไก่ เลี้ยงไก่ไข่ ขี้ไก่ปกติ
จะมีแอมโมเนีย หากเลี้ยงไว้ให้ไส้เดือนช่วยย่อยจะไม่มีกลิ่น บริเวณใกล้ๆ 
คอกไก่ควรกั้นเป็นลานเพื่อให้ไก่ได้คลายเคลียด ไม่ควรขังนานเกิน 10 วัน
 ฐานที่ 4 พลังงานทดแทน ครูไก่ได้นำาแกลบมาเผาด้วยเตาแบบ
ประยุกต์ ทำาจากปี๊บเจาะรูให้อากาศ พร้อมเจาะท่อด้านบน และเปิดก้น
สำาหรับก่อไฟ เผาแกลบจนได้ขี้เถ้าแกลบดำาสนิท ได้น้ำาส้มควันไม้ หรือนำา
มาเผาถ่าน
 ฐานที ่5 การปลกูพชืรว่มกลว้ย กลว้ยเปน็พืน้ฐานของสวนทีจ่ะชว่ย
ใหเ้กดิความเยน็และรม่รืน่ รม่เงาใตก้อกลว้ยสามารถปลกูผกักดู หรอืแมแ้ต่
ต้นกล้วยที่ให้ลูกแล้ว ก็ยังสามารถปลูกผักลงไปบนลำาต้น หรือจะดัดแปลง
ทำาใหก้ลว้ยมกีลิน่ทีแ่ตกตา่งไปจากเดมิกย็งัสามารถเจาะฉดีกล่ินเขา้ไปในแกน
ของกล้วย 
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สวนผักข้างบ้าน
 นอกจากป้าสมหมายแล้ว ยังมีก๊ะมลินี กาเดร์ ประธานชุมชน 
ริมคลอง ร.1 เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งในพื้นที่ใกล้
เคียงกัน ปัจจุบันก๊ะอายุ 55 ปี แต่ก็ยังแข็งแรงทำางานได้หลายอย่างทั้งงาน
ชุมชนและส่วนตัว
 แรกเริม่เดมิทกีะ๊ไมม่คีวามคดิปลกูผกัมากอ่น ปกตเิปน็คนชานเมือง 
ไม่เคยมีประสบการณ์ปลูกผัก บ้านที่อยู่ที่ดินด้านข้างก็เป็นดินถมที่ มีท้ั้ง 
กรวด ลูกรัง ทำาประโยชน์ได้ยาก เมื่อราวปี 2554 ความที่เห็นกิจกรรม
ปลูกผักผ่านตามาก็อยากทำาบ้าง ต่อมาได้เงินของสสส.มาลงที่ชุมชน จึงเป็น
โอกาสได้นำาเยาวชนมาร่วมกิจกรรม นำาเด็กๆ มาปั่นจักรยาน วางแผนให้มา
พักเหนื่อยที่บ้านจะได้กินผักปลอดสารพิษไปด้วย
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 ช่วงแรกของการทำา 
กิจกรรม ก๊ะได้ปรับที่ครั้ง
ใหญอ่กีครัง้ นำาดนิใหมม่าลง
กลบที่ดินเดิม ปลูกผักจนโต
 “ผักขึ้นสวย ได้กิน
ได้ขาย ได้แจกจ่ายให้สมาชิก
ในชุมชน แต่หญ้าก็ขึ้นตาม
ด้วย” 
 ปัญหาใหญก่วา่นัน้คอื 
ดนิท่ีปลูกผักรุ่นแรก กลนืกลาย 
กับดินเดิมจนแข็งเป็นคอนกรีต 
หญา้กข็ึน้เขยีว ฟาดฟนักบัหญา้
อยู่พักใหญ่ก็ยอมแพ้
 มารอบนี้หลังจากเข้า
ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสวน
ผักคนเมือง เรียนรู้การเตรียม
ดิน การเตรียมต้นกล้าและ
เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสวนผัก
คนเมือง ลำาดับแรก ไม่ต้องไป
ฟาดฟันกับหญ้า ต่อมาได้เพิ่ม
การมีส่วนร่วม ดึงเยาวชน ดึง
ชมุชนมารว่มปลกูผัก ออกแบบ
แปลงผกัใหเ้ปน็แปลงไมเ้ฌอร่า 
6 แปลง ปูไวนิลบนดนิปลอ่ยให้
หญา้สลบตายไปเอง จดัการผกั
ในแปลงบนไวนิลแทน 
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 จากนั้นลงมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว รองพื้น ลงดินเติมไปอีกหน่อย 
แปลงละ 12 กระสอบพอให้รากผักยึดหน้าดินได้ รดน้ำาให้ชุ่ม ลงกล้าผัก 
ที่เพาะไว้ รดน้ำาให้ชุ่มเช้าเย็น พรวนดิน เติมปุ๋ย แล้วก็ขึงแสลนลดความ
ร้อนที่แผดเปรี้ยงในหน้าแล้งปีนี้
 ไม่ถึงเดือนผักท่ีปลูกไว้ก็เร่ิมโตบานสะพร่ัง ออกดอกออกผลให้ 
ชื่นใจ “การเรียนรู้ใหม่ครั้งนี้ กลายเป็นจุดสนใจของคนที่ผ่านไปมา ได้คุย 
ไดถ้าม ไดม้าแลกเปลีย่นประสบการณก์ารปลกูผกั ทีส่ำาคญั เชา้เยน็ไดร้ดน้ำา 
ได้ความสุขที่เห็นผักที่เราปลูกเติบโต”
 ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การจัดการแมลงที่มากินใบ หรือแมวที่มา
อาศัยความเย็นจากแปลงผักหลบร้อน แล้วก็จัดการกับแดดแรง ที่ทำาให้ต้น
กล้าตายไปพอสมควร จนถึงทำาโครงขึงแสลนคลุมอีกชั้นช่วยกรองแสงแดด
 “ตอ่ไปตัง้ใจจะใหเ้ดก็ๆ มาเรยีนรู ้ยกแปลงใหท้ำา ผกัโตเดก็จะไดน้ำา
ไปขาย นำาเงินมาออมเก็บไว้ให้พวกเขาได้ใช้ ฝึกฝนนิสัยการออม” ก๊ะเล่า
ความตั้งใจ
 เด็กๆ คืออนาคต ผักก็คืออนาคต เป็นสิ่งที่ลงมือทำาในวันนี้แล้ว
เห็นผลได้จริงในวันข้างหน้า 
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สวนผักบนดาดฟ้า
 เขตเมืองส่วนใหญ่จะไม่มีที่ว่างเหลืออยู่ อาคารบ้านเรือนเป็น 
ตัวตึกสูง การใช้พื้นที่ดาดฟ้าในการปลูกผักจึงเป็นทางเลือกใหม่ เจริญ 
ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ประธานชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ใน ต้องการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ในการปลูกผักบนดาดฟ้าจึงได้เข้ามาร่วมกิจกรรม เจริญเป็นเจ้าของกิจการ
หลายอย่าง อาทิ โจ๊กศิริพันธ์ ตัวแทนจำาหน่ายนมเมจิ และบ้านเช่า อาศัย
ประสบการณ์ทำางานส่วนตัวบวกกับจิตใจรักบ้านเกิด การเป็นประธานชุมชน
ในเมืองใหญ่ต้องถึงพร้อมด้วยหัวใจเสียสละ
 เจริญ เริ่มต้นเรียนรู้จากความผิดพลาด ก่อนหน้านี้เคยลองทำาโรง
เพาะเหด็ดว้ยงบ SML แตไ่มป่ระสบความสำาเรจ็เพราะขาดความรู้และทกัษะ
ในการเลี้ยงเห็ด
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 ตอ่มาไดเ้ปน็ประธาน
คณะทำางานชมุชนทำาแผน
รับมืออุทกภัยนำาร่องใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ ่
ในฐานะที่เป็นชุมชนเส่ียง 
เป็นด่านหน้าในการรับมือ
น้ำาท่วมที่ ไหลทะลักขึ้น
จากคลองอู่ตะเภาและ
คลอง ต่ำ า ในแทบทุ กปี 
ความสำาเร็จจากการทำา
แผนครั้ งนั้ นทำ าใ ห้คุณ
เจริญเป็นวิทยากรขยาย
ความรู้ เป็ นวิทยาทาน
ให้กับหลายกลุ่มหลาย
องค์กร
 มาวันนี้ เจริญกำาลัง
เริ่มต้นการเรียนรู้ ใหม่ 
บท เ รี ยน จ ากโ ร ง เห็ ด 
มาสู่การปลูกผักคนเมือง 
ดาดฟ้า เป็นสถานที่ซึ่ ง 
ไมไ่ด้ใชป้ระโยชนน์อกจาก

ตากผา้ คณุเจรญิไดเ้ริม่ปลกูผักบนดาดฟา้ ทำาแปลงผักจากไม้เฌอรา่ 3 แปลง 
ทำาซุ้มโค้งเพื่อปลูกผักเลื้อยเกาะค้าง ปลูกผัก 3 ชั้นในกระถางควบคุมราก 
แล้วก็เพาะเห็ดในห้องน้ำาที่ไม่ได้ใช้แล้ว
 คราวนีเ้ริม่ตน้ดว้ยการเรยีนรู ้ลองผดิลองถกู และไมล่งทนุสงู คอ่ยๆ 
ซึมซับบทเรียนตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะต้นกล้า ปลูกผัก แล้วก็รดน้ำา 
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พรวนดิน เติมปุ๋ย คอยดูแลมดแมลงหรือนกที่จะมารบกวน รวมไปถึงแดด
ที่แรงจัดบนดาดฟ้า
 ตอนนี้ผักรุ่นแรกให้ผลผลิตอันงดงาม ผักโตอวบสะพรั่ง เจริญได้ 
ตัดออกไปจ่ายแจกสมาชกิ 
ในชุมชน บางคนก็ตอบ 
แทนด้วยพันธ์ุผักใหม่ๆ 
มาให้ปลูก 
 ในแปลงผักคุณ 
เจริญเริ่มลงเมล็ดทาน-
ตะวัน สลัดผัก ตอนนี้ก็
เริ่มแทงยอดโผล่ใบอ่อน 
แต่ละวันตอนเช้าและเย็น
คุณเจริญจะมีภารกิจใหม่
ในชีวิตและพบพานความ
สขุใหม่ๆ  ในชวีติอกีเชน่กนั 
น่ันก็คือ การรดน้ำาและ
ดูแลผัก 
 ห ล า ย เ ดื อ น
ที่ ผ่ า นม านี้ ห ลั ง จ า กมี
ป ร ะสบกา รณ์ ม ากขึ้ น
เจริญทดลองปลูกมะเขือ 
มะนาว พริก ตะไคร้ 
ผั กส ามัญประ จำ า บ้ า น 
ทีส่ามารถเกบ็กนิไดต้ลอด
เวลา ไม่ต้องลงแรงปลูก
มากนัก 
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สวนผักหลังวัยเกษียณ
 ชวีติขา้ราชการหลงัเกษยีณของปา้ประทมุทพิย์ ส่งแสงออ่น กบัสามี 
ใช้เวลาแต่ละวันกับสวนในพื้นที่ 9 ไร่ โดยเป็นสวนยางเสีย 7 ไร่ และสวน
ปลูกผักผลไม้หลากชนิด 2 ไร่ ป้าทุมตั้งใจที่จะปลูกผักผลไม้ทุกชนิดไม่ใช้
สารเคมี ปลูกแบบอินทรีย์ บ้านของป้าทุมอยู่ที่ชุมชนบ้านในสวน ตำาบล 
ควนลัง อำาเภอหาดใหญ่ 
 ที่ดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นดินที่สมบูรณ์แต่ต้น ป้าทุมและสามีไปปรึกษา
หมอดินเนื่องจากสภาพดินเป็นดินทรายขี้เป็ด หากจะปรับสภาพดินทั้งหมด
คราวเดียวจำาเป็นต้องใช้เงินมาก ป้าทุมเริ่มจากการพลิกฟื้นดินทรายขี้เป็ด 
ค่อยๆ ฟื้นดินด้วยการปลูกผักปลูกพืชไปทีละหย่อมทีละจุด ฟ้ืนหน้าดิน 
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ไปทีละนิด ปลูกผักนานา ปลูกไม้ผล มีทั้งมะละกอ มะนาว มะกรูด พริก 
มะเขือ สะตอ แก่นตะวัน มะเม่า เชอรี่ ฯลฯ ที่ว่างริมบ้านยังทำาสวนผัก 
คนเมือง หลงัจากเรยีนรูก้บัครไูก ่ปา้ทมุกลบัมาประดษิฐข์องเหลอืใชม้าปลกู
ผักประจำาบ้านให้ได้เด็ดกินเหลือพอแบ่งปันคนอื่น นำาไม้แขวนเสื้อมาปรับใช้
วางที่ปลูกผัก นำาถุงปุ๋ยมาเย็บต่อกันเป็นกระสอบทรงสูง เจาะรูรอบข้างปลูก
ผัก นำากางเกงที่ไม่ใช้แล้วมาใส่ต้นกล้าผัก 
 ทำาไปเรียนรู้ไป อาศัยความเป็นครูค้นหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต 
ผิดบ้างถูกบ้าง บางอย่างก็สำาเร็จ บางอย่างก็ล้มเหลว เช่น การเพาะเห็ด
เนื่องจากขาดประสบการณ์ ปัจจุบันป้าทุมมีความสุขกับการปลูกผัก เมื่อเจอ 
สมาชิกสวนผักคนเมืองแต่ละครั้ง ป้าทุมมักจะมีผลไม้ มีความรู้ใหม่ๆ 
มาแบ่งปัน และบา้นปา้ทมุพรอ้มเปดิรบัคนสนใจไปเรยีนรู ้หรอืไปชมิผลไม้สุก 
ผักสด อยู่ตลอดเวลา
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ชุมชนสวนผักแนวตั้ง
 กิจกรรมการเรียนรู้ปลูกผักดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม 
ที่เรียกว่า “ห้องเรียนสวนผักคนเมือง” มีขึ้นทุกเดือน บางเดือนก็สัญจร 
ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และสถานที่เรียนรู้ 
ตามความเหมาะสม เนื้อหาที่เรียนกับผู้เรียนก็มีความหลากหลายตามความ
สนใจ เช่น การบ่มดิน การทำาน้ำาหมัก การทำาสบู่ การปลูกผักในขวดน้ำา 
การปลูกผัก 2 ชั้น การเพาะเห็ด การทำาราเขียว ฯลฯ การพบกันแต่ละ
ครั้งก็มีการแบ่งปันผลผลิต การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า สร้างความรัก
ใคร่สนิทสนมให้กับสมาชิกที่มาจากหลายชุมชน หลายอาชีพ หลายช่วงวัย
 ตอ่มาเม่ือกระแสสวนผกัคนเมอืงหาดใหญเ่ริม่มมีากขึน้ อนัเปน็ผล
มาจากการเรียนรู้แล้วได้ลงมือทำาจากนั้นนำาผลที่ได้ทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ 
มาคน้หาคำาตอบ ครไูกท่ีเ่ปน็เสมอืนพีเ่ลีย้งกไ็ดใ้ชป้ระสบการณด์งึเอาความรู ้
ที่แต่ละคนได้ค้นพบมาหลอมรวม สร้างชุดความรู้สำาหรับคนเมืองหาดใหญ่
ขึ้นทีละน้อย ประกอบกับการใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ เฟชบุ๊ค (ชื่อกลุ่ม “สวนผัก
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คนเมือง”) Line ในการกระตุ้น เชือ่มโยงและชักชวนผู้ที่สนใจ ทางเทศบาล
นครหาดใหญ่ก็ให้ความสำาคัญ ทั้งการพาไปดูงาน การกระตุ้นให้ประธาน
ชุมชนหันมาปลูกผัก เหล่านี้ทำาให้หลายชุมชนในเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ตื่นตัวอยากมีส่วนร่วม 
 ชาวบ้านในชุมชนมงคลหรรษา เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นอีก
ชุมชนที่อยากให้มูลนิธิชุมชนสงขลาไปสนับสนุนการปลูกผัก ชุมชนมงคล
หรรษาอยู่ในเขตเมือง พื้นที่จำากัด แทบไม่มีที่สาธารณะ ลักษณะการอยู่
อาศยัเปน็อาคารพาณชิยส์รา้งตดิกนัเปน็ทาวนเ์ฮาส ์ประชากรสว่นใหญอ่ยูใ่น
วัยทำางานแต่ก็มีแม่บ้านและผู้สูงอายุที่มีเวลาอยู่กับบ้าน คนเหล่านี้มีไม่น้อย
ที่เป็นแกนนำา ได้มีการปลูกผักในกระถางหน้าบ้าน มีการทำาน้ำาหมักชีวภาพ 
ทำาน้ำายาอเนกประสงค์อยู่ก่อนแล้ว
 ต่อมาเมื่อได้เรียนรู้การปลูกผักในลักษณะสวนผักคนเมือง ชุมชน
ได้รวมตัวกันประมาณ 20 ครัวเรือน นัดพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ของ 
ตน้เดอืน เริม่ตน้ดว้ยการเรยีนรูว้งจรการปลกูผกั การใชด้นิและดแูลดนิในการ 
ปลกูผกั แลว้กท็ดลองทำา “บา้นผกั” ไวส้ำาหรบัปลกูพชืผกัสวนครวัหนา้บา้น 
ซึ่งเหมาะสำาหรับปลูกผักในที่แคบ ปลูกได้ทั้งที่ร่มและกลางแดด ใช้พื้นที่ 
ไม่มาก สามารถวางหนา้บา้นหรอืหลงัประตรูัว้ บา้นผกัทีว่า่มาจากวสัดทุีห่าได้
ไม่ยาก จำาพวกท่อพีวีซี. ตะแกรง มาต่อกันเป็นโครงสร้างสองชั้น มีหลังคา 
มชีัน้ตะแกรงวางกระถางหรือภาชนะทีใ่ชป้ลกูผัก โดยทมีงานจดัหาวสัดมุาให้
และให้สมาชิกในชุมชนมาช่วยกันประกอบและนำาไปใช้
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 การปลกูผักของชมุชนจงึเริม่ขยายตวั คนทีไ่มเ่คยปลกูหรอืมคีวามรู้
อยู่บา้งแลว้กมี็โอกาสไดพ้บกนั รูจ้กักนั การพบแตล่ะครัง้มกีารเรยีนรูใ้หมแ่ละ
นำาผลหรือปัญหาที่พบมาปรึกษาหารือกัน ไม่ช้าไม่นานก็ทำาให้ภายในชุมชน 
มีพืชผักปลอดสารพิษเก็บกินกันภายในครัวเรือน และแจกจ่ายเพ่ือนบ้าน 
ลดค่าใช้จ่าย และยังสร้างบรรยากาศภายในชุมชนให้อยู่กันอย่างมีความสุข 
และอบอุ่น
 ผักที่ปลูกเป็นผักสวนครัวหลากหลายชนิดไว้กินภายในครัวเรือน 
เช่น ผักกาด พริกขี้หนู ผักคะน้า ต้นหอม ผักบุ้ง สะระแหน่ ขึ้นฉ่าย ถั่วพู 
กะหล่ำาปล ีหรอืแมแ้ตผ่กัทีน่ำาไปทำาสลดั ซึง่ลว้นแลว้แต่เปน็ผักปลอดสารพิษ 
ที่สามารถนำาไปประกอบอาหารได้ทันที
 “เราเริ่มต้นด้วยการคัดกรองผู้สนใจ” ชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการ
มลูนธิชิมุชนสงขลากลา่ว และบอกตอ่อีกว่า การใชก้จิกรรมการเรยีนรูพ้บปะ
กันในแตล่ะครัง้อยา่งตอ่เนือ่ง เรยีนรูบ้นฐานการปฏบิตัจิรงิ นำาไปใชป้ระโยชน์
ไดจ้รงิ จนสามารถทำาใหก้ำาหนดจำานวนผูส้นใจและคดักรองความพร้อมในการ
ลงมอืทำา” มลูนธิชิมุชนสงขลาไดง้บจากมลูนธิริอ็กกีเ้ฟลเลอร์ภายใต้โครงการ 
ACCCRN หาดใหญ่ในช่วงแรก สนับสนุนในส่วนที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
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ในการปลกู เชน่ ดนิ แกลบ โครงสรา้งของการปลกูผกับางอยา่ง สว่นชมุชน 
จะทำาหน้าที่ลงแรง ดูแลรักษา รดน้ำา กำาจัดแมลง ในลักษณะที่ต้องการ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับคนอื่นๆ ในพื้นที่หาดใหญ่และงบจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาขยายผลสร้างการเรียนรู้ ยกระดับเป็นค่านิยมใหม่
ของคนเมือง”
 การพบกันแต่ละครั้งจะมีหัวข้อในการเรียนรู้ เช่น รอบนี้เรียนการ
ปลูกต้นพริก สมาชิกจะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าจะต้องคัดพริกแก่ท่ีหัวยังไม่เน่า 
ไม่ช้ำาหรือสุกเกินไป เด็ดขั้วพริก นำาไปปักเฉียงๆ โดยเอาหัวพริกที่เด็ดขั้วทิ้ง 
ขึน้ ปักลงดินทีผ่า่นการบม่แลว้ ให้ดนิมคีวามโปรง่ ชืน้ แลว้กลบดนิ สามารถ
นำาไปทำาในแกว้น้ำาจะไดต้น้กลา้พรกิจำานวนมากเปน็กลุม่กอ้นภายใน 2 สปัดาห์
 หรือการปลูกมะนาวสำาหรับคนเมือง ให้เตรียมกระถางขนาดใหญ่ 
1 ลูก ขนาดกลาง 1 ลูก นำามะนาวปลูกในกระถางขนาดกลาง นำากระถาง 
ใบใหญ่เจาะรูเหนือก้นกระถางไม่เกินความสูงของกระถางขนาดกลาง
เมื่อวางลงบนกระถางใบใหญ่ ให้น้ำาสามารถออกได้ คว้านฝาปิดกระถาง 
วางกระถางขนาดกลางที่ปลูกมะนาวไว้แล้วลง รดน้ำา น้ำาจะขังตัวอยู่ใน 
กระถางใหญ่ เพิ่มความชื้นให้กับมะนาวในกระถางใบเล็ก
 สว่นการขยายพนัธุ ์สำาหรบัปลกูผกัสวนครวั เชน่ ผกักาดขาว ผกัชี
ลาว ผักชีล้อม ขิง กระชาย หอม กระเพรา ขึ้นฉ่าย ใบบัวบก
 ประเภทแช่น้ำาก่อนปลูก ประกอบด้วยผักชี ให้ตัดใบแต่งราก 
แช่น้ำาสะอาดให้ท่วมราก ไม่เกิน 3 วันจะมีรากอ่อนออกมาแล้วนำาไปปลูก 
ผักชีลาวก็เช่นกัน ให้ตัดใบแต่งราก ตัดใบเว้นส่วนที่เป็นยอดอ่อน ผักจะ
แตกยอดใหม่ แช่น้ำาให้ท่วมราก ไม่เกิน 3 วัน นำาไปปลูกลงดิน หรือแช่น้ำา
ให้ลอยน้ำาไว้ 1 สัปดาห์จนแตกใบอ่อนแล้วนำาไปปลูก ส่วนผักชีล้อม ตัดใบ
แต่งราก (ตัดบริเวณข้อ) แช่น้ำาให้นอนลอยน้ำาในถาดหรือขันหรือขวด นำาไป
ปลูกในดิน นอกนั้นก็มีผักใบบัวบก เลือกกอที่มีจุดสีน้ำาตาลแช่น้ำาเฉพาะข้อ
ราก 10 วัน รากจะออกมา นำาไปปลูกในดิน ต้นหอมกินใบ ตัดใบ แต่งราก
ให้สั้น แช่น้ำา 12 ชม.กระตุ้นราก แล้วนำาไปปลูก รดน้ำาไม่มาก

31ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



 - ผักน้ำา ตัดกิ่งนำาลงปักลงดินได้เลย
 - ขึ้นฉ่าย ตัดรากแล้วปลูกลงดินได้เลย กรณีผักชีล้อม ตัดถึงข้อ  
  ไม่มีราก (รากออกที่ข้อ) 
 - ผักบุ้ง ตัดใบและราก ไม่ต้องแช่น้ำา ปักลงดินได้เลย
 - กระชาย เลือกหัวที่มีส่วนให้อาหาร นำาไปฝังดินให้หน่ออ่อนโผล่ 
  บนดิน มีส่วนที่ผสมอาหารให้ลำาต้น หากดินมีเชื้อราทำาให้ 
  ส่วนผสมอาหารเน่าแล้วเกิดเชื้อราทั้งต้นด้วย จะนำาหัวมากินได้ 
  เมื่อใบแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำาตาล
 ส่วนการตอน ใช้สำาหรับไม้ขึ้นเถา เลื้อย ให้ผลผลิตเร็ว
 การปักชำา เชน่ กระเพรา โหระพา ใชก้ิง่แกท่ีเ่ปน็สนี้ำาตาล ตดัใตข้อ้ 
นำาไปปัก หากเป็นใบแมงลักให้นำากิ่งที่มีสีเขียวแกมน้ำาตาลปัก
 - กระเพรา ให้หมั่นเด็ดดอก จะช่วยให้อายุยืนมากขึ้น หนีแมลง 
  ไปในตัว นำาดอกไปโรยบนดินจะขึ้นใหม่อีก ไม่ควรปลูกร่วมกับ 
  ผักอื่น ดอกจะดึงแมลงมา
 - ขิง ให้แยกที่แง่งขิง ตัดในจุดแง่งนี้ ใช้ปูนแดงทาไม่ให้หัวเน่า 
  นำาไปปลูกแบบนอนให้ดินท่วม ไม่ควรปลูกร่วมกับพืชกินหัว 
  ชนิดอื่น เพราะกินดินมาก ต้องการแสงแดดมาก
 สำาหรับการใช้ปุ๋ย ให้จำาไว้ว่า พืชกินต้นใช้ปุ๋ยที่มาจากสัตว์สี่เท้า/ 
สัตว์กินหญ้า ส่วนผักกินใบหรือดอกให้ใช้ปุ๋ยที่มาจากสัตว์ปีก
 ผักทุกชนิด มีการแตกยอด/ใช้น้ำาหมักรดกระตุ้นยอดทุก 3-5 วัน
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ถังน้ำาหมักชุมชน รักษ์โลก รักษ์เมือง
 ต่อยอดจากการปลูกผักคนเมือง พื้นที่ว่าง
หน้าบ้านซึ่งมีไม่มากนัก หลายคนนำาไปใช้ประโยชน์
ตกแตง่หน้าบ้าน บางคนวางถงัขยะ บางคนปลกูตน้ไม้
ประดับ ถ้าสังเกตดีๆ จะพบแนวท่อระบายน้ำาเดิน
ตัดขวางหน้า รับน้ำาเสียจากทั้งครัวเรือนและชุมชน 
ระหว่างบ้านที่ใช้กำาแพงร่วมกันมักจะมีฝาท่อคูระบาย
น้ำาเปิดโล่ง 
 เมืองยิ่งพัฒนาไปมากเท่าไร ปัญหาเรื่องน้ำา
เสียที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่อาศัยเมืองก็มีมากขึ้นเป็น
เงาตามตัว เช่นเดียวกับขยะ แต่น้ำาเสียมองไม่เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ถูกฝังกลบไว้เหมือนขยะใต้พรม 
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในท่อน้ำาทิ้ง ท่อน้ำาเสีย สร้าง
มลภาวะพร้อมกับนำาพาเชื้อโรคหรือพาหะนำาโรคมาสู่ 
ผู้อาศัย เหล่านี้เป็นปัญหาของชุมชนเมืองควบคู่กัน 
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาไปเสยีแลว้ เมอืงหลายแหง่ 
มีความพยายามแก้ไขแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหา 
โดยเฉพาะจากแหล่งกำาเนิดระดับครัวเรือน เช่นนั้น
แล้วความคิดในการต่อยอดนำาน้ำาหมักมาใช้เพื่อการ
บำาบัดน้ำาเสียจึงเกิดขึ้น
 “น้ำาหมกัชวีภาพนอกจากชว่ยกำาจดัขยะเปยีก
ในครวัเรอืนตัง้แตต่น้ทางแลว้ ยงัมปีระโยชนห์ลายอยา่ง 
เชน่ ใชใ้นการบม่ดนิ ซักลา้ง ทำาความสะอาด ปรับสภาพ 
แวดล้อม ดับกลิ่น หากแต่ละบ้านนำาไปหยดในคู
ระบายน้ำา จะช่วยตัดวงจรการเกิดยุง โดยปรับใช้ร่วม
กับสวนผักหน้าบ้าน” ครูไก่เล่าความคิดที่จะนำามา 
ทดลองใช้ในเมือง 

33ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



 ถงัน้ำาหมักทีว่า่มชีือ่เรยีกวา่ “ถงัน้ำาหมกัชมุชน รกัษโ์ลก รกัษเ์มอืง” 
ทำาจากถงัสีทีเ่หลอืใช้ นำามาเจาะรใูสก่อ๊กพลาสตกิกบัทอ่ตดิประเกน็ ขงึแหอวน 
แล้วรัดด้วยลวดอลูมิเนียมสำาหรับใส่เศษผักเศษอาหารในครัวเรือน หมักกับ
กากน้ำาตาล นำาถงัน้ำาหมกัไปวางเหนอืครูะบายน้ำา เปดิกอ๊กใหน้้ำาหมักหยดลงค ู
ทำาหน้าที่ช่วยลดกลิ่นเหม็น ล้างคูโดยวิธีธรรมชาติ และตัดวงจรชีวิตยุง 
ที่เป็นต้นทางของปัญหาไข้เลือดออกที่กำาลังระบาดหนักในสงขลา 

 วงจรชีวิตของยุง
 1) ตัวเต็มวัยมีการผสมพันธุ์ วางไข่ในน้ำา/คูน้ำา 2) กลายเป็นลูกน้ำา
ในเวลา 3-5 วัน และเป็นดักแด้ใน 2-3 วัน 3) พัฒนาเป็นตัวเต็มวัยภายใน 
7-10 วัน 4) กลายเป็นยุง
 ใช้น้ำาหมักชีวภาพตัดวงจรชีวิตยุง
 1) นำาถังน้ำาหมักที่มีก๊อกน้ำาเปิดปิด วางบนคู ให้น้ำาหมักหยดลง 
ในค ู2) น้ำาหมักชีวภาพจะกระตุน้ใหล้กูน้ำาโตเรว็ จนเริม่เขา้ดกัแด ้แลว้กต็าย 
ไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้อีกต่อไป
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ขวดน้ำาหมักรักษ์โลก
รักษ์ชุมชน 
 น อ ก จ า ก ใ ช้ ถั ง แ ล้ ว 
ยังสามารถนำาขวดน้ำาที่ เหลือใช้
แล้วมาประดิษฐ์ เหมาะสำาหรับ 
คนเมือง ช่วยบำาบัดน้ำาเสียในคู
ระบายน้ำา กำาจัดวงจรชีวิตยุงเช่น
เดียวกัน แถมประหยัดการใช้น้ำา
หมักชีวภาพอีกดว้ย แลว้กท็ำาไมย่าก 
นำาขวดเปล่าขนาดใดก็ได้ มาเจาะรู 
บนฝาขวด ใส่วาวหยดน้ำากบัสายยาง 
แล้วเจาะก้นผูกด้วยเชือก จากนั้น
ใส่น้ำาหมักผสมน้ำาให้เจือจาง นำาไป 
แขวนเหนือคูระบายน้ำาเปิดวาว 
ให้หยดลงคู 
 จากการทดลองใช้ปรากฏ
วา่น้ำาหมกัในระบบถงัใชแ้ลว้ไดผ้ลด ี
กลิ่ น เหม็นและยุ งหายไปจาก
บริเวณหน้าบ้าน แต่การใช้น้ำาหมัก
แบบเข้มข้นทำาให้เสียดายน้ำาหมัก 
การลองทำาแบบขวดใช้ในเขตเมือง
จึงเป็นทางออก ซึ่งต่อไปคณะ
ทำางานจะทดสอบการใช้ประโยชน์
ระดับซอย ทุกบ้านแขวนขวดน้ำา
หมักบำาบัดน้ำาเสียและกำาจัดยุง 
ก่อนที่จะนำาไปขยายผลต่อไป
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มหกรรมสวนผักคนเมือง
 กิจกรรมสวนผักคนเมืองได้รับการตอบสนองจากเทศบาลนคร
หาดใหญม่ากขึน้ มชีมุชนอีกหลายแห่งเร่ิมสนใจ มกีจิกรรมการเรยีนรูเ้กดิขึน้
สม่ำาเสมอ บางคร้ังกมี็สือ่มาประชาสมัพนัธเ์ผยแพร ่เชน่ หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส ์
ทีวีช่อง 9 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ วารสารของเทศบาลนครหาดใหญ่ จนเมื่อ 
วนัท่ี 12 สงิหาคม 2557 บรเิวณลานหนา้หอ้งประชมุเทศบาลนครหาดใหญ ่
ได้มีกิจกรรมใหญ่ “มหกรรรมสวนผักคนเมืองนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 1” 
ดำาเนินการร่วมกันระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่และมูลนิธิชุมชนสงขลา 
จดัประกวดนทิรรศการสวนผักคนเมอืง 4 เขต ชว่ยกนันำาความรูก้ารปลกูผกั 
มากระตุ้น สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ในวันงานยังมี
การมอบประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานสนับสนุน รวมถึงครัวเรือนต้นแบบ 
ท่ีมกีารปลกูผกัในครวัเรอืนในพืน้ทีข่องเทศบาลนครหาดใหญอ่กีกว่า 30 ครัว
เรือน นับเป็นตัวชี้วัดกระแสความตื่นตัวและสนใจของคนเมืองหาดใหญ่ได้
เป็นอย่างดี
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 มุมนิทรรศการเป็นพื้นที่ว่าง 
ถูกยึดครองไปด้วยพืชผักผลไม้นานา
ชนดิ ตกแตง่ในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของแกนนำา 4 เขต
ในพืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ ่สร้างสสีนั
ดึงดูดสายตาให้กับผู้มาเยือน กิจกรรม
การประกวดการตกแตง่สวนผกัคนเมอืง 
กลายเปน็หนึง่ในกจิกรรมทีเ่ทศบาลนคร
หาดใหญ่จะสนับสนุนต่อไป
 ผู้ชนะจะได้ ร างวัล เป็นดิน
สำาหรับปลูกผัก จำานวนลดหลั่นกันตาม
รางวัลที่ได้ 
 ท้ังสวนผักคนเมือง การทำาถัง
น้ำาหมักกำาจัดวงจรชีวิตยุง บำาบัดน้ำาเสีย 
เหล่านี้คือความรู้ท่ีชุมชนเมืองสามารถ
สะสมและสรา้งการเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้
เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่สุดสำาหรับชีวิต 
ก็ว่าได้ ซึ่งได้ห่างหายไปจากชีวิตด้วย 
ข้อจำากัดด้านกายภาพและการพัฒนา  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เริ่มด้วยความ
รัก ความปรารถนาดี บ่มเพาะจนเป็น 
ความสัมพันธ์ กลายเป็นเงื่อนไขสำาคัญ
ที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนเมืองลุกขึ้นมา
สนใจระบบนิเวศรอบข้าง เร่ิมด้วยการ
ปลกูผักหรือทำาสวนผกัชมุชนดว้ยตนเอง 
ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว (กินได้) ในชุมชน
ของตัวเอง พัฒนาไปสู่เมืองสีเขียวใน
อนาคต •
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2.
ข้�วอินทรีย์สงขล�
วิส�หกิจสุขภ�พแห่งอน�คต

 จากความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา และองค์การ
บรหิารส่วนจังหวดัสงขลาในการสง่เสรมิสขุภาพอนามยัประชาชน การพฒันา
วิสาหกิจชุมชนในด้านผลิตภัณฑ์อาหารที่เอื้อต่อสุขภาพเป็นโอกาสในการ
ทำางานร่วมกับหอการค้าจังหวัดและภาคีในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 สงขลามี 4 โซนที่มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน แต่ละโซน 
มผีลติภณัฑช์มุชนทีแ่ตกตา่งกนัจดุเดน่ของผลติภณัฑช์มุชนในพืน้ทีค่าบสมทุร
สทิงพระ ประกอบด้วย วัตถุดิบจากวิถี “โหนด นา เล” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งในพื้นที่มีกลุ่มต่างๆ ดำาเนินการมา
โดยเสริมกับการท่องเที่ยว โดยผลิตภัณฑ์มีทั้งที่เป็นสิ่งที่ชุมชนผลิตขึ้นหรือ
มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งตัวสินค้า แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งในพื้นที่
มีจุดเด่นอีกมาก เช่น มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สะท้อนอารยธรรมของ

38 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



ศาสนาฮินดูที่สำาคัญ เช่น ศิวลึงค์และฐานโยนีที่ใหญ่ที่สุดในไทย (ปัจจุบัน
เหลือเพียงฐานโยนี) นอกจากนั้นโนราของพื้นที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่เครื่อง 
แตง่กายทีม่ลีกูปดัเปน็เครือ่งประดบัประกอบ ซึง่มาจากการเปน็แหลง่การคา้
การเดินทางที่เชื่อมโยงกับนานาชาติมาแต่โบราณ
 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของอำาเภอต่างๆ 
 อำาเภอสทิงพระ 
 - ตำาบลคลองฉนวน มีน้ำาผึ้งแว่นใส่ถุงหรือขวดพลาสติก น้ำาตาล 
  โตนดผง
 - ตำาบลทา่หิน มนี้ำาตาลโตนดผง (ผูป้ว่ยเบาหวานสามารถบรโิภคได)้ 
  สบู่ตาลโตนด การท่องเที่ยวตามวิถีโหนด นา เล
 - ตำาบลดหีลวง มจีดุเดน่ในเรือ่งขนมพืน้บา้น มีเมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ 
  งาดำา/งาขาว (ในพื้นที่ปลูกต้นงา) ขนมพอง
 - ตำาบลคูขุด มีข้าวอินทรีย์ ขนมวุ้นลูกตาลกรอบ
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อำาเภอระโนด
- ตำาบลบ้านขาว มีข้าว
อินทรีย์/ซ้อมมือ เช่น ข้าว
ไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมราชินี 
ข้าวชลสิทธิ์ ข้าวหอมนิล 
ปลาดุกร้าจากปลาดุกเลี้ยง 

กลุม่เครือ่งแกง น้ำาพริกแห้ง น้ำาพริก 
ไตปลาแห้ง น้ำาพริกกุ้งเสียบ มี 
อเมซอนไทยแลนด์ (ดูควายน้ำา 
บัวแฝด บัวใต้น้ำา ดูนก) มีชา 
ใบหมอ่นทีป่ลกูเองในนา รสชาตนิุม่ 
หวาน มีสบู่ดาวเรือง
- ตำาบลตะเครยีะ มเีหลา้ขาวรสชาติ
ดี มีชื่อเสียง

- ตำาบลบา้นใหม ่มขีา้วซอ้มมือ (ขา้วกล้อง) 
 จมูกข้าวพร้อมชง/ดินหมัก/ปุ๋ยหมัก
- ตำาบลแดนสงวน มีข้าวซ้อมมือ
- ตำาบลระโนด มีขนมเปียะ มีขนมปั้นสิบ
- ตำาบลท่าบอน มีเส้นใยจากจูดฤาษีและ 
 เส้นกล้วย
- ตำาบลปากแตระ มนี้ำาพรกิ ไขเ่คม็ มนักุง้  

     กะปิ
 - ตำาบลระวะ มีมันกุ้ง ลูกตาลลอยแก้ว
 - ตำาบลพังยาง มีแคนตาลูป
 - ตำาบลสามบ่อ มีเครื่องแกง
 - ตำาบลบ่อตรุ มีไข่ครอบ มีปลาแห้ง
 - ตำาบลวัดสน มีฝาชี
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 - ตำาบลคลองแดน มีตลาดน้ำา มีรูปปั้นโนรา พระพุทธรูปสมัย 
  เชียงแสน อำาเภอกระแสสินธุ์
 - ตำาบลเชิงแส มีข้าวซ้อมมือ (ข้าวกุหลาบแดง/ข้าวหอมนิล) 
  วัดเอก หลวงพ่อเดิม
 - ตำาบลกระแสสินธุ์ มีผ้าทอกระแสสินธุ์ ผ้าบาติกที่มีคุณภาพได้ 
  มาตรฐาน
 - เครือข่ายมีแนวคิดใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อมโยงสินค้าชุมชน  
  เริ่มจากวัดพะโคะ มาซ้ือผ้าทอเกาะยอ/ผ้าทอกระแสสินธุ์/ 
  ผ้าบาติก ไปทานอาหารร้านเด่นๆ (ปลาสด ผักปลอดสาร) ไปวัด 
  ทุ่งบัว ไหว้สถูปสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ จุดชมวิว ไปเที่ยวหาดทราย 
  เทียม บ่อน้ำาศักดิ์สิทธิ์สมัยร.5 ไปวัดเอก

 อำ�เภอสิงหนคร
 - ตำาบลชะแล้ มีข้ าวสังหยด/ข้ าวหอมนิล มี โรงสีชุมชน 
  มีป่าชายเลน มีวัดชะแล้/วัดเขาผี มีมโนห์รา 
 - ตำาบลชิงโค มีมะม่วงพิมเสน
 - ตำาบลรำาแดง มีบ้านใบตาล มีน้ำามะม่วงเบา/มะม่วงแช่อิ่ม 
  ทุ่งปอเทือง
 - ตำาบลปากรอ มีปลาท่องเที่ยว มีฟาร์มทะเล
 - ตำาบลม่วงงาม มีน้ำานมข้าวโพด
 - ตำาบลบางเขียด มีข้าวอินทรีย์ (สังหยด)
 - ตำาบลสทิงหม้อ มีมะม่วงแปรรูปครบวงจร มีประเพณีแต่งงาน 
  ต้นไม้ เครื่องปั้นดินเผา
 - ตำาบลหัวเขา มีไข่ครอบ
 - ตำาบลทำานบ มีปลาแปรรูป
 สืบเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ข้างต้น สมพร สิริโปราณานนท์ 
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดสงขลาต้องการ 
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ส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจ การลงมาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเป็นอีกช่องทาง 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 “เราสามารถนำามาต่อยอดได้หลายช่องทาง เช่น จำาหน่ายในงาน
หอการค้าเทรดแฟร์ งาน OTOP หรือเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ตามเทศกาล 
ขณะเดยีวกนักพ็รอ้มรองรับการเปดิ AEC หรือการพฒันาผลติภณัฑบ์นฐาน
ความต้องการของกลุ่มชุมชน เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจดลิขสิทธิ ์
การค้นหาจุดเด่นที่มีคุณสมบัติพิเศษของสินค้า การสร้างมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า การสร้างเรื่องเล่าสร้างการตลาด หรือความร่วมมือในลักษณะการ
รับรองสินค้าโดยตัวองค์กรหอการค้า”
 คณะทำางานลงสำารวจพื้นที่กันหลายรอบ จนได้แนวทางท่ีจะพัฒนา 
นั่นคือ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัดเพื่อเป็นสินค้านำาร่อง 

ข้าวอินทรีย์สงขลา
 พื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดสงขลามี ประมาณ 460,000 ไร่ สำาหรับ
กลุ่มข้าวอินทรีย์สงขลาตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนฐานคิดการพ่ึงตนเอง 
การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างกัลยาณมิตร เป็นช่องทาง
กลางเพื่อพบปะแลกเปลี่ยน สร้างช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตและ 
ผู้บริโภคมิได้แสวงหากำาไรในการตลาด มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์โดย
เฉพาะสายพนัธุท์อ้งถิน่ และผลติโดยปราศจากสารเคมใีนทกุขัน้ตอนการผลติ
 ชัยวฒุ ิบญุววิฒันาการ กรรมการมลูนธิชิมุชนสงขลา และกรรมการ
หอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าข้าวพื้นบ้านภาคใต้มีจุดเด่นหลายอย่าง 
ต่างจากที่อื่น 
 “จากการที่หอการค้าร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา สนับสนุน
โครงการ 1 ไร่ได้ 1 แสน ในจังหวัดสงขลาก็ทำาได้สำาเร็จ โดยเฉพาะกรณี
คุณประเสริฐ หนูทอง ที่เกาะแต้ว สามารถทำาได้ถึงไร่ละ 3 แสนกว่าบาท” 
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 ชัยวุฒิมองว่าการทำานาในรูปแบบ ต้องคิดในเชิงธุรกิจเข้ามาด้วย 
จึงจะสำาเร็จ ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เพราะเราทำาขา้วหอมมะลแิขง่กบัทีอ่ืน่ไมไ่ด ้คนใตจ้งึตอ้งดงึจดุเดน่
ตวัเองออกมาอยา่งการทำาขา้วชอ่ขงิ ท่ีเกษตรกรเทพากำาลงัทำาอยู ่วนันีเ้ราขาย
ข้าวช่อขิงได้ กิโลละ 70 บาท ผลิตไม่พอความต้องการ ผมกำาลังทำาแผนกับ
ผู้ต้องการบริโภคข้าวช่อขิงว่าต้องทำาสัญญากับเรา ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้กิน”
 เขาฝากถงึชาวนายคุใหมว่่าตอ้งทำานาเพือ่สนองความตอ้งการคนกนิ 
ไม่ใช่ “ทำานาอย่างที่เคยคิดว่ามันควรจะทำา” เหมือนเช่นที่เป็นมา ต้องหา
ข้าวที่เป็นจุดขายออกสู่วงจรการตลาดด้วย ขณะที่ข้าวในสต็อคของประเทศ
มีมากมายมหาศาล ต้องคิดแบบใหม่ให้ข้าวท้องถิ่นมีมูลค่ามากขึ้น โดยใช้วิธี
ทางการตลาดมาจับ
 ณฐา ไชยเพชร เกษตรกรจากตำาบลวังใหญ่ อำาเภอเทพา เล่าว่า
 เธอทำานามาตั้งแต่เด็ก จนได้ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเกษตรทาง
เลือกในปี 49 จึงได้ร่วมฟื้นการทำานาอินทรีย์เพื่อการบริโภค ซึ่งเสียค่าจ้าง
เป็นเพียงค่าไถนา และได้ผลผลิตมากกว่าการปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี 
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 ข ณ ะ นี้ ใ น พื้ น ท่ี
อำาเภอเทพา และอำาเภอ
สะบา้ยอ้ย พืน้ทีน่าเหลอืนอ้ย 
เพราะถกูเปลีย่นเปน็สวนยาง 
และไร่นาสวนผสม กลุ่มคน 
ที่ทำานามักเป็นพี่น้องมุสลิม
เพราะมักมีที่ตั้งอยู่ในที่ราบ 
โดยเฉพาะตำาบลเทพา ทา่มว่ง 
หรือลำาไพลบางหมู่บ้าน 
 “ชุมชนมุสลิมทำานา
มากกว่า อีกส่วนหนึ่งอาจจะ
มาจากการที่เป็นครอบครัว
ใหญ่ มีลูกหลานมาก นอกจากจะต้องเลี้ยงดูคนจำานวนมาก ยังมีแรงงาน 
ที่ช่วยทำานาได้อยู่”
 จากการณฐาลงไปคุยกับเกษตรกรยังพบว่าหลายคนยังใช้วิธีการ 
ทำานาแบบที่สืบทอดกันมาดั้งเดิม ทำานาปีละครั้ง ทำาเอง กินเอง เหลือจึงจะ
ขาย พันธุ์ข้าวก็แบ่งกันปลูก
 “ส่วนที่คนไม่นิยมทำานาเพราะเห็นว่าผลผลิตน้อย ต้นทุนสูง ถ้าทำา
ลำาพังคนเดียวแปลงเล็กๆ จะเจอภัยจากหนูหรือนก หลายคนยังอยากทำา 
แต่คิดว่าเหนื่อยเปล่า”
 จากสำารวจพันธุ์ข้าวท้องถิ่นในพื้นที่อ.เทพาและอ.สะบ้าย้อย พบว่า
มี 40 กว่าสายพันธุ์ เช่น ช่อลุง เล็บนก ช่อขิง หอมจันทร์ ช่อลุงสารแดง 
สังหยด (สะบ้าย้อยเรียกว่าสังหยุด) มีการทำาข้าวไร่ในแปลงยางใหม่ 
 การทำานาของคนเทพายังเชื่อมโยงกับพื้นที่ข้างเคียงคือจะนะ 
สะบ้าย้อย พื้นที่รวมราว 700 กว่าไร่ การทำางานกับเครือข่ายเธอพบว่า
สะบ้าย้อยเป็นพื้นที่ต้นกำาเนิดของพันธุ์ข้าวช่อขิงสงขลา ลักษณะของข้าว 
ช่อขิงคือในแต่ละช่อรวงจะมีช่อซ้อนกันอีกมากคล้ายแง่งขิง 
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 “ถ้าปลูกแล้วเหลือขาย เราก็มองไปสู่วิสาหกิจชุมชนแน่นอน 
การแปรรูป ผลผลิตที่ได้ จะเป็นข้าวกล้อง แป้ง ขนม ฯลฯ”
 การพัฒนาไปสู่วิสาหกิจ ชัดที่สุดตอนนี้ ณฐาเล่าว่าอยู่ท่ีบ้านพรุชิง 
ตำาบลทา่มว่ง ทีน่ัน่มกีารทำานาอนิทรยีภ์ายใตก้ารสนบัสนนุของวิทยาลัยชมุชน
ขณะที่ สมนึก หนูเงิน เกษตรกร จากต.ควนรู อ.รัตภูมิ เล่าว่าทำานามาตั้งแต่
เกดิ ปัจจุบันพบว่าพืน้ทีน่าลดลงมาก เนือ่งจากนาปาลม์มารกุแทนที ่เหน็ควร
กลับมาทำานาเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหารไว้ 
 “ปัจจุบันในพื้นที่มีต.คูหาใต้ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ และหลายตำาบลใน 
อ.ควนเนียง เกษตรกรมีที่นาประมาณคนละ 10 ไร่ ทำานาแบบหว่านแห้ง 
หว่านเทือก ในพื้นที่ชลประทาน”
 ชาวนาในพื้นที่นิยมใช้พันธุ์ข้าวหัวนา ยาไทร มาเลย์ ดอกพะยอม  
ข้าวหน่วยเขือ ให้ผลผลิต 450-480 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันส่งเสริมการ
ใช้ข้าวเล็บนก เฉี้ยง สังข์หยด มีการผลิตเมล็ดพันธุ์เอง และแปรรูปข้าว 
สังหยด และ เฉี้ยง ใส่บรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ 
 นอกจากนัน้ยงัมกีารฟืน้ฟวัูฒนธรรมการนำาขา้วใหมม่ามอบใหผู้ใ้หญ ่
มีการทำากองทุนสำานึกชาวนา ให้เยาวชนได้เรียนรู้การปลูกข้าว มีการทำา 
“ถักข้าว” ประดิษฐ์สร้างมูลค่าเพิ่ม

พัฒนาสินค้า&บรรจุภัณฑ์ มุ่งสู ่ตลาดยุคใหม่ 
 ปร�ณี ทองรักษ์ ชาวนาจากตำาบลคูหาใต้ อำาเภอรัตภูมิ เล่าว่า 
ทกุวนันี ้การทำานากลบัมาฟืน้ตวัดขีึน้จากทีแ่ตก่อ่นคนเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรม 
ปล่อยที่นารกร้าง 
 “เม่ือกระแสสขุภาพและเกษตรอนิทรยีเ์ริม่มคีนกก็ลบัมาปลกูขา้วกนั 
ขนาดบางคนไม่มีที่นาเป็นของตัวเอง ก็ดิ้นรนหาที่นามาปลูกข้าว” 
 ท่ีตำาบลคูหาใต้มีการรวมเป็นกลุ่มนาข้าวอินทรีย์แต่เธอยอมรับว่า
ขณะน้ียังผลิตไม่ได้มาตรฐานสูงสุดของข้าวอินทรีย์ อยู่ในระดับที่เรียกว่า 
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ข้าวปลอดสารพิษเท่านั้น เพราะมีการใช้สารเคมีอยู่บางส่วนในระดับที่
ปลอดภัยกับผู้บริโภค ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่พัฒนาการเกษตร ซึ่งได้
ลงมาให้คำาแนะนำา
 “ยงัคดิวา่การทำาเกษตรอนิทรยีจ์รงิๆ อาจไดผ้ลผลติต่ำา คนทีต่อ้งการ
ปริมาณมากกว่าคุณภาพ ก็ต้องใช้สารเคมี ประกอบกับความเชื่อในระยะ
เวลายาวนาน ต่อธุรกิจสารเคมี ผ่านสื่อต่างๆ ทำาให้เขายังไม่เลิก” ปราณีเล่า 
มองในภาพรวม พอจะเห็นว่ากำาลังอยู่ในระยะเปล่ียนผ่าน ให้คนท่ีใช้ 
สารเคมีเรียนรู้ว่าอะไรที่เหมาะสม 
 “หลายคนเลิกใช้สารเคมี หันมาปลูกปอเทืองในที่นาเป็นปุ๋ยพืชสด
แทน เม่ือคนทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงเหน็วา่ไดผ้ลด ีกเ็ริม่เปลีย่น ตามตัวอยา่ง
ที่เห็น” 
 นอกจากข้าว ในนาสมัยก่อนยังมีปลา ปู กุ้ง หอยขม ตอนนี้หอย
ขมไม่มีเหลือแต่หอยเชอรี่ เกิดจากการใช้สารเคมี ถ้าเลิกใช้สารเคมี สิ่งดีๆ 
จะกลับคืนมาอีกมาก 
 กลุ่มชาวนาอินทรีย์ที่ตำาบลคูหาใต้ มีพื้นที่ 200 ไร่ มีเกษตรกร 
70 รายส่วนหน่ึง ปลกูขา้วดอกพะยอม ซึง่เปน็ขา้วไร ่แมย้งัไมไ่ดท้ำาเพือ่ขาย 
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แต่พบว่าการปลูกรอบใหม่กลับไม่ได้ข้าวหอมนิ่ม เหมือนรสชาติที่เคยกิน 
ในสมัยก่อน ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ 
 นอกจากนั้น มีการปลูกข้าวหอมอุบล ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก 
นำาไปสีเป็นข้าวสารเพื่อนำามาขาย โดยการทำาข้าวสารบรรจุถุง กำาหนดราคา
รองรับหลากหลายกลุ่ม เพื่อให้มีตลาดที่กว้าง 
 “ขา้วซึง่เปน็ทีต่อ้งการของตลาดหลายพนัธุ ์เม่ือมาปลูกกไ็ดผ้ลผลิต 
รสชาติ หอมอร่อย เหมือนข้าวถุงจากกรุงเทพฯ แต่ที่เรายังไม่บรรจุภัณฑ์ 
แบบถุงสุญญากาศ เพราะยังเน้นขายกับคนในชุมชนเป็นหลัก บางคนหา
ภาชนะมาใส่เองก็มี” 
 เธอเล่าว่า การผลิตข้าวขายไปข้างนอกแล้วซื้อข้าวจากที่อื่นมากิน 
ไม่ใช่วิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ คนคูหาใต้เน้นการทำาเอง กินเอง เหลือจึงจะขาย 
ขา้วของกลุม่ จะสขีา้วเปลอืกเปน็ขา้วสาร ตอ่เมือ่นำามาบรโิภคเทา่นัน้ ไมเ่กบ็
ไว้นาน ซึ่งจะได้ข้าวสดๆ หรือที่เรียกว่ายังมีชีวิต 
 “การปลูกข้าวอินทรีย์ เราจะมีสโลแกนส่วนตัวคือปลูกข้าวอินทรีย์
เพื่อสุขภาพผู้บริโภค ผลดีผู้ผลิต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม”
 ข้าวอินทรีย์ช่วยให้ผู้บริโภคทุกคนสุขภาพดี ขณะที่ผู้ผลิตสามารถ 
ลดผลกระทบจากการใช้สารเคมี ในทางการตลาดหากได้รับการรับรองและ
เชื่อถือจากลูกค้า ก็ทำาให้ชาวนามีรายได้ ประเด็นนี้เธอเข้าใจดี เพราะเป็น 
อสม. ดูแลสุขภาพชาวบ้านอยู่แล้ว มีบทบาทสร้างเครือข่ายผ่านเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคทำางานร่วมกับโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 ในบทบาท อสม. ปราณรีูว่้าคนทีเ่ปน็โรคบางโรค หมอทีโ่รงพยาบาล
แนะนำาว่า ต้องกลับมากินข้าวกล้อง ข้าวปลอดสารพิษ คนพวกนี้ก็จะกลับ
มาค้นหาว่า สิ่งที่หมอสั่งนั้นมีอยู่ตรงไหนบ้าง หลายคนตรงมาที่กลุ่ม 
 นอกจากข้าวทางกลุ่มมีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย 
เช่น ขนมชมดาว หรือที่เรียกว่า “ขี้มอด” สบู่ข้าวกล้อง สังข์หยด ไรซ์เบอรี่ 
 “เราทำาข้าวกล้องงอกบดผง เพราะได้ความรู้จากไปดูงานที่ปากพูน 
นครศรธีรรมราช ซึง่ทางสำานกัวชิาพยาบาล มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ไดว้จิยั 
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มาสอนใหช้าวบา้นทีป่ากพนูทำา แตท่ีน่ัน่ไมไดท้ำานา เมือ่เราไปดงูานกค็ดิวา่เรา
น่าจะทำาได้ดีกว่า เพราะว่าเรามีปัจจัย มีวัสดุ มีลูกค้าประจำาข้าวสังข์หยด”
 ข้าวสาร 1 กิโลกรัม ถ้าทำาเป็นข้าวกล้องงอก จะเพ่ิมมูลค่า 
อย่างมาก คิดเป็นตันละแสนกว่าบาท 
 “ทำาใหเ้ราคิดวา่ไมท่ำา 1 ไร ่1 แสนแลว้ แตจ่ะเอาที ่1 ตนั ไดแ้สนหา้” 
 การแปรรูปข้าว ยังทำาขนมตามเทศกาล เช่น ขนมเจาะหู ใช้ในงาน
ประเพณีเดือนสิบ อดีตใช้แป้งข้าวเจ้า เช่น ข้าวไทร มีความคิดใหม่ที่จะเอา
ข้าวสังหยดมาผสมกับข้าวเหนียวดำา และน้ำาตาลโตนด ปรากฏว่าไดร้สชาติด ี
ตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากข้าวจึงมีขนมขี้มอด ข้าวกล้องงอกบดผง น้ำาข้าวกล้อง
งอกสด ขนมจากข้าวเหนียวดำา ขนมตามเทศกาล 
 การทำาหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการบริโภค ปราณีเล่าว่าการ
พัฒนามูลค่าตอนนี้ทำาได้ดียิ่งขึ้น เพราะคนมีความรู้มากขึ้น 
 ทุกวันนี้สื่อยุคใหม่หลายช่องทาง เป็นช่องทางใหม่ๆ ที่กว้างขึ้น 
อยา่งเฟซบุ๊ค ทำาใหรู้้วา่ขา้วแตล่ะชนดินีม้ปีระโยชนอ์ยา่งไร สารกาบาคอือะไร 
ดว้ยเทคโนโลยแีบบนี ้ผู้ผลติอาจสร้างตลาดจากคนใกล้ๆ  ตวั แลว้คอ่ยใชส้ือ่
ยุคใหม่เช่นเฟซบุ๊ค ขยายข่าวสารออกไป
 “อย่างเราก็ใช้ลูกสาวมาช่วยทำาเพจ มาออกแบบแพ็คกิ้งข้าวกล้อง
งอกเรา ดึงคนรุ่นใหม่มาช่วย แม้เขาไม่ได้ลงมาทำานากับเรา แต่เขาก็ช่วยเรา
ได้ในเรื่องสื่อต่างๆ” 
 ทางกลุ่มเห็นว่าการใช้คนรุ่นใหม่ที่เรียนด้านเกษตร การจัดการ 
การตลาด และส่ือมาช่วย จะพบมุมมอง วิธีทางการตลาด ในการผลิต 
จำาหน่าย ที่ได้ผลตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 อยา่งไรกต็ามความเปน็กลุม่ ซ่ึงผลติอยูใ่นพืน้ทีข่นาด 5-10 ไร ่และ
เนน้ทีเ่จา้ของบรโิภคกอ่น เหลอืจงึจะขาย ยงัมองวา่ถา้รบัคำาส่ังซือ้จำานวนมาก 
500-1,000 กก.ในระยะแรก ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ คงผลิตไม่ได้ตาม
ความต้องการ 
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 อย่างไรก็ตาม การทำาตลาดส่วนหลักๆ ที่ผ่านมา เน้นการพาสินค้า
ของกลุ่มไปขาย หรือแนะนำา ในงานระดับจังหวัดหรือระดับภาคอย่างงาน
เกษตรภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 
 “คนทีต่อ้งการซือ้ในวงกวา้งจากชมุชนออกไป กจ็ะถามหา ตามทีอ่ยู ่
เบอร์โทรที่ให้ไว้ ต้องการจำานวนเท่าไร เราก็จะเตรียมให้ได้ทันที โทรสั่งตอน
เยน็สามารถมารบัในชว่งเชา้อกีวันไดเ้ลย ขณะทีเ่รามเีครอืขา่ยเปดิแผงอยูใ่น
ตลาดเกษตร ม.อ. กำาลังจะวางขายข้าวอินทรีย์ด้วย”
 ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคจะเข้าไปซ้ือถึงบ้านของผู้ผลิตมากกว่า 
ช่องทางอื่น ปราณีมองว่าอนาคตน่าจะได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะ
คนหันมาสนใจประเด็นสุขภาพกันมากขึ้น ขณะที่ข้าวเป็นอาหารหลัก 
ต้องกินกันทุกคน ทุกวัน ทุกวัย คน 70-80% เชื่อว่าถ้าบริโภคข้าว 
ปลอดสารพิษ จะมีผลดีต่อสุขภาพ 
 สุวินัย หนูยัง เกษตรกรจากตำาบลจะทิ้งพระ อำาเภอสทิงพระ 
เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาสุขภาพส่วนตัวมาก่อน จึงหันมาใช้แนวทาง
ธรรมชาติบำาบัดรักษาตัวเอง เขาเริ่มทำาเกษตรอินทรีย์เม่ือปี 2553 มีการ
ปลูกผัก ปลูกข้าวกินเอง 
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 “ผมทำานาแนวข้าวอินทรีย์มา 5 ปี เน้นการนำามากินเอง สาเหตุ
ที่มาทำาเพราะว่าร่างกายผมปฏิเสธเคมีทุกอย่าง”
 เขาเล่าว่า ในอดีตคนไม่ได้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่พยายาม
เลียบแบบธรรมชาติ โดยศึกษาว่าข้าวสายพันธุ์ไหนจะอยู่ตรงไหน แล้วหา
พันธุ์ข้าวมาปลูกให้ตรงพื้นที่เหมาะสมของมัน 
 ทุกวันนี้ เขาเลือกวิธีทำาข้าวนาโยน เพราะเห็นว่า ควบคุมวัชพืช 
ได้ง่าย อีกอย่างหนึ่งยังพบว่าผลผลิตใกล้เคียงข้าวนาดำาในอดีต ใช้สายพันธุ์ 
ข้าวหัวนาที่นิยมของคนในอดีต และเพิ่งมาศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ข้าว 
ยุคใหม่อย่างไรซ์เบอรี่ และข้าวสาลีด้วย เนื่องจากเป็นกระแสความต้องการ
จากผู้บริโภค 
 “ขา้วพืน้เมืองดตีรงไมต่อบสนองสารเคม”ี เขาเลา่และวา่ไดใ้ชท้ฤษฎ ี
แกล้งดินของในหลวงมาทดสอบการปลูกก็พบว่าสภาพพื้นที่สทิงพระมีค่า
ความเป็นกรดสูง อาจเพราะในอดตีใชส้ารเคมกีนัมาเยอะ จนมผีลกระทบอืน่
ตามมาอย่างการระบาดหอยเชอรี่ หากช่วยกันปรับให้ดินมีสภาพเป็นด่างสูง 
หอยเชอรี่จะหายไป
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 “ทีจ่รงิแลว้การแกป้ญัหาการเกษตรแบบใหม่โดยใชส้ารเคมี จะไม่จบ 
แตผ่มจะใชว้ธิเีลยีนแบบธรรมชาต ิรูจ้กัสงัเกต รูจ้กัใชธ้รรมชาต ิปุย๋เราใชปุ้ย๋
หมัก ปุ๋ยอินทรีย์ อย่างขี้วัว น้ำาหมักชีวภาพ แก้ปัญหาได้ดีกว่า” 
 ประสบการณ์จากการปลูกข้าวพื้นเมืองสทิงพระของสุวินัย พบว่า 
แมก้ารปลกูขา้วสามารถทำาไดป้ลีะหลายครัง้ แตไ่มเ่หมาะอยูด่ ีเพราะน้ำาทีข่งั
ในทีน่ายาวนานเกนิไป จะกระทบกบัระบบรากของต้นตาลโตนด พืชเศรษฐกจิ
อีกอย่างของท้องถิ่น 
 นอกจากปลูกพืชและทำานา สุวินัยยังมีการทำาผลิตภัณฑ์น้ำาด่าง 
เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย และน้ำาไซเดอร์ (น้ำาส้มหมักจากผลไม้-ลูกตาลสุก  
สามารถละลายหินปูน ใช้สำาหรับปรุงอาหาร) ภายใต้ยี่ห้อตาโนนิ ของ
ตนเอง จุดเด่นอย่างหนึ่งนอกจากการผลิตโดยวิธีธรรมชาติ คือการพัฒนา 
บรรจุภัณฑ์ ได้ลูกสาวซึ่งจบทางด้านดีไซเนอร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มาเป็นผู้คิดให้ ทำาให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากการบอกต่อของลูกค้า 
 “การตลาดผมไม่ให้มีอะไรยุ่งยากครับ ตอนแรกสินค้าผมก็ปูพ้ืน 
ในสงขลา และเริ่มจะไปในทางภาคใต้ก่อน เข้ากรุงเทพฯ ไปออกบู๊ทตามงาน
ต่างๆ สินค้าผมส่งไปประเทศลาว คนที่ซื้อสินค้าผมเป็นกลุ่มคนชาวฝรั่งเศส 
กลุ่มผู้บริโภคของผมนั่นแหละต่อมาตัวแทนจำาหน่ายขายต่อ” 
 การขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีรถรับส่งหรือไปส่งเอง 
ถ้าต่างจังหวัดใช้รถทัวร์ การติดต่อใช้วิธีการคุยตกลงทางโทรศัพท์ โอนเงิน 
แล้วจึงส่งของไปให้ 
 เขาบอกว่าทำาธุรกิจบนหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไม่อยากโต 
ในฐานที่ไม่มั่นคง และไม่ต้องการเป็นหนี้เป็นสิน 
 ช่วงหนึ่งเขาเคยเจอปัญหาว่า ไม่รู้จะไปติดต่อหรือว่าใช้ช่องทาง
ไหนไปหาลูกค้า จนได้ออกบู๊ทแสดงสินค้า จึงพบผู้บริโภคและเห็นโอกาส 
มาจุดประกายให้คิดต่อว่าจะเอาสินค้าไปอยู่ตรงไหน วางตรงไหน และขาย 
แบบไหน 
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 “ปญัหาสนิคา้ชมุชน คอืผูบ้รโิภคเองไมรู่ว้า่จะซือ้ไดจ้ากตรงไหน และ 
เชือ่ถอืไดห้รือเปลา่ หากมาเจอกลุม่ผูผ้ลติทีล่กูคา้มัน่ใจวา่สามารถผลติใหไ้ด้
ตามความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ พวกเขายินดีที่เขาจะจ่ายล่วงหน้า”
 อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่าในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จะต้องมีคน 
จัดการตรงกลาง อย่างเช่น กรณีที่หอการค้าสงขลายื่นมือจะมาช่วยทำาตรงนี้ 
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการขายตรงๆ ผลประโยชน์ตกกับชาวบ้าน 
แทนที่ไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลาง 
 “การค้าขายโลกยุคใหม่ บรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องสำาคัญ ประการต่อมา
สินค้าจะต้องนิ่ง มีมาตรฐานคุณภาพ จุดแรกที่ทำาให้ลูกค้าสนใจคือแพ็คเกจ 
กับคำาอธิบาย” สุวินัยกล่าว 
 รัญจวน แก้วจนิดา เครอืขา่ยเกษตรทางเลอืก จากอำาเภอสงิหนคร 
เล่าว่า เคยปลูกข้าวในสายพันธ์ุที่รัฐทำาการส่งเสริม จนวันหนึ่งรู้สึกว่าข้าว 
พื้นถิ่นหายไป อีกอย่างมองว่าการปลูกข้าวแบบใช้สารเคมี ชาวนาจะรับพิษ
เข้าไปโดยตรง การเปลี่ยนแปลงมาเป็นการทำานาอินทรีย์จึงอาจเริ่มมาจาก
ต้องการทำาเพื่อตัวเอง
 “มอียูค่รัง้หนึง่เคยสัง่ซ้ือปุย๋เคม ีทัง้ทีเ่รากย็งัไมม่เีงนิจา่ย เลยคดิวา่ 
กลบัไปทำาแบบพอ่จะดกีวา่” เธอจงึหนัมาฟืน้พนัธุข์า้วพืน้เมอืงตามวถิอีนิทรยี ์
จับกลุ่มสมาชิก 4 ตำาบล ร่วม 100 ราย สร้างเครือข่ายทำานา พึ่งพาแลก
เปลี่ยนพันธุ์ข้าว ต่อมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงมาชวนให้ไปทำานา เขาจัดที่นาให้ 
10 ไร่ วันที่ 23 ของทุกเดือนจะมีการพบกันของเครือข่ายระดับจังหวัด 
ที่ทำานา 4 จังหวัด
 “แหลง่จำาหนา่ยของขา้วอินทรียท่ี์ผลติไดเ้ราสง่ไปขายทีม่หาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร ์โรงพยาบาลหาดใหญ ่เปน็ตน้ ซ่ึงชว่งทีผ่า่นมายงัผลติไมพ่อ
ขาย” 
 รัญจวนมีผืนดินข้างที่นา 9 ไร่ มีการทำาไร่นาสวนผสมตามโครงการ
พระราชดำาริมาตั้งแต่ปี 2541 ปลูกพืชผักหลายชนิดไม่ว่า กล้วย มะนาว 
ไมไ้ผห่วาน บวบ ถัว่ พรกิ และทำาบอ่ปลา และยงัทำาตามโครงการ 1 ไร ่1 แสน 
ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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 การทำาเกษตรในแนวทางนี้ ทำาให้มีรายได้แต่ละวันเฉลี่ย 500 บาท
จากการขายผลผลติไมน่บัขา้วตามฤดกูาล ไมต่อ้งวิง่ไปหางานทีอ่ืน่ถอืเปน็การ
พึ่งตัวเองได้ชัดเจน 
 “พื้นที่เราปลูกได้หมดยกเว้นแต่เกลือเท่านั้นที่ปลูกไม่ได้” รัญจวน
พูดทีเล่าทีจริง 
 การตลาดของสินค้าที่ปลูกทั้งหมด มีพ่อค้าเขามารับที่บ้าน 
 คนที่กระจายสินค้าเฉพาะของรัญจวนมี 5-6 คน ประกอบไปด้วย 
3 กลุ่ม
 - กลุ่มนำาไปขายในชุมชน 
 - กลุ่มนำาส่งตลาดใกล้บ้าน
 - กลุ่มนำาส่งตลาดหาดใหญ่ 
 รัญจวนบอกว่าการทำาเกษตรต้องวางแผนการผลิต และตลาด 
อยู่ตลอดเวลา 
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 “หากมองเชิงทฤษฎีว่าปลูกอะไร จะได้ผลตอบแทนเท่าไร โดยการ
คณูจำานวนผลผลติ ไมส่ามารถตอบคำาถามได ้เพราะตอ้งหาตลาดไวใ้ห้ชดัเจน 
ถ้าไม่รู้ตรงนี้อย่าทำาเลยจะสูญเปล่า” 
 เธอยกตัวอย่างการปลูกตะไคร้ ไม่ใช่คำานวณว่าปลูกกี่ต้น ราคา 
ต้นละเท่าไร ได้เงินมาเท่าไร แต่ต้องรู้ว่ากลุ่มเครื่องแกงจะมาซื้ออย่างไร 
จำานวนเท่าไร ใช้ความสามารถอย่างไร ทางไหนก็ได้ ที่จะทำาให้มีการกระจาย
สินค้าออกไป 

ทางรอดเกษตรกร 
 คำ�นึง นวลมณี เกษตรกร และครูภูมิปัญญาเกษตรกรรมวิถี
ธรรมชาติ จากตำาบลจะโหนง อำาเภอจะนะ กล่าวว่า อาหารทุกชนิด 
ทำาจากข้าว เพราะไม่มีอะไรมาทดแทนข้าวได้ จึงน่าคิดว่าหากไม่มีพื้นที่ 
ปลูกข้าวจะทำาอย่างไร ?
 “อย่างผมมีพื้นที่จำากัดไม่มีที่ทำานา ผมก็ใช้ล้อยาง บ่อซีเมนต์ 
และท่อซิเมนต์มาปลูก” ด้วยวิธีดังกล่าวเพื่อเป็นแนวคิดสำาหรับคนไม่มี 
พื้นที่ปลูก ทำาให้คำานึงทดลองปลูกข้าวนอกนาได้ปีละ 4 ครั้ง เป็นการปลูก
แบบไฮโดรโปนิค ไม่ใช้สารเคมี ทดลองทำากับข้าวหลายสายพันธุ์ 
 คำานึงเปิดศูนย์เรียนรู้ของตนเอง ทดลองปลูก “ข้าวไฮโดรโปนิก” 
ทำานาแบบใช้ล้อยาง/ปล้องบ่อ/วงบ่อ ใช้ดินน้อย ปลูกได้ปีละ 4 ครั้ง 
และใช้แผงโซลาเซลสูบน้ำาลงนา ทำาแบบนาโยน ไม่พักนา ควบคุมปัจจัย 
ดิน น้ำา ใช้พันธุ์ข้าวดอกพะยอม ใช้ปุ๋ยน้ำา (น้ำาหมักจากปลา) พบว่าข้าวในนา 
งามหากเลี้ยงปลาไปด้วย เพราะข้าวจะได้ธาตุอาหารจากขี้ปลา และยังไม่มี
แมลงรบกวน
 คำานึงมีพันธุ์ข้าวท่ีรวบรวมไว้ เช่น ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวดอก
พะยอม ข้าวหอมนิลเปลือกขาว ข้าวไรซ์เบอร่ี สำาหรับการทำาข้าวอินทรีย์ 
เขาบอกว่าเป็นเรื่องง่ายมาก เป็นกระบวนการใช้น้ำาหมักชีวภาพและใส่ปุ๋ย
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อนิทรยี ์ชว่ง 4 ปแีรก อาจ
ใส่ปุ๋ยเยอะหน่อย ปีถัดมา
จะใส่ในปริมาณที่น้อยลง 
จนปีถัดจากนั้นแทบไม่ต้อง
ใส่ปุ๋ย
 “อย่างผมทำานา
แนวทดลอง แต่ใช้ได้จริง 
มีขา้วเอาไวก้นิเอง นอกจาก 
นา ผมแนะนำาให้ เลี้ยง
ปลา เพราระบบนิเวศน์จะ
สมบูรณ์และได้ปลามากิน 
สำ า ห รั บ ข้ า ว อิ น ท รี ย์
เนื่องจากทิ้งไว้นานจะเป็น
มอด ชาวนาจะเกบ็ขา้วเปน็
ข้าวเปลือก จะสีก็ต่อเมื่อต้องการบริโภค” 
 คำานงึกลา่วและวา่การจดัการตลาด เหน็ว่าสินคา้ชมุชนไม่ว่าขา้วหรือ
ตัวอื่นต้องมีปริมาณมากพอ จึงจะสอดคล้องกับระบบตลาดมากกว่า 
 “เกษตรกรจะสร้างตลาด ขายได้ ต่อรองได้ หากสินค้าที่ผลิตมีมาก
พอในระดับของมัน แต่ถ้ามีน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับระบบตลาดก็จะมี
ปัญหาตามมาอีก” 
 โสภณ ไชยสวุรรณ ชาวนาจากตำาบลบา้นขาว อำาเภอระโนด มองวา่ 
การทำานาโดยพนัธุข์า้วยคุใหมท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากรฐั เปน็เรือ่งเสีย่งหลาย
เรื่อง เช่นจากโรคระบาดในนาข้าว ส่วนการตลาดมีปัญหาเพราะหักลบแล้ว 
ทำานาขาดทุน เพราะราคาค่อนข้างตกต่ำา ส่วนการทำานาข้าวอินทรีย์ ทำายาก
เพราะชาวนาส่วนใหญ่ ทำานาแบบเคมีมานาน ถ้าจะหันมาทำานาแบบอินทรีย์
ตอ้งปรับตวัอีกหลายรอบ ตอ้งลองเสีย่งหลายครัง้ จึงจะเปน็ไปไดจ้รงิ ยิง่ชาวนา 
ทำานาต้องหวังผลในทุกฤดูกาลผลิต ก็ไม่อาจทนรอได้
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 “ทกุวนันี ้เราทำานาไดป้ลีะ 2 ครัง้เพราะไดน้้ำาจากชลประทานทีร่ะโนด 
เราสนใจทีจ่ะทำาขา้วอนิทรยีใ์นอนาคต เพราะทีผ่า่นมาตน้ทนุการผลิตสูงมาก”
 ระนอง ซุน้สวุรรณ เกษตรกร วดัจนัทร ์อ.สทงิพระ เล่าว่าการทำานา 
ของเขา เน้นการหาเมล็ดพันธุ์ที่สอดคล้องกับวิถีดั้งเดิม 
 “เราเรยีนรู ้ขยายพนัธุข์า้ว 18-19 ชนดิ ซึง่เปน็ขา้วอนิทรยีท์ัง้หมด 
ปลูกได้ทั้งในนาและภาชนะ การเก็บพันธุ์ข้าวผมว่าควรแลกกันทำา และ
กระจายกนัเกบ็ เพราะลดความเสีย่งจากการเสยีหายจากภยัพิบตัติา่งๆ ทีเ่กดิ 
บ่อยในช่วงนี้ ทำาให้พันธุ์ข้าวไม่สูญหาย” ระนองกล่าวและแนะว่า ควรทำานา
ไปตามฤดูกาลแบบโบราณด้วย จึงจะสอดคล้องกับแนวทางนี้ 
 สภุ�ภรณ ์แกลว้ทนงค ์ชาวนา ต.บา้นขาว อ.ระโนด เลา่วา่ทีบ่า้นขาว 
มีพันธุ์ข้าวที่ปลูกแนวอินทรีย์ เช่นข้าวหอมมาลี หอมนิล ฯลฯ แต่ส่วนหนึ่ง
ชาวบ้านขายข้าวที่ปลูก เพื่อซื้อข้าวที่ราคาถูกกว่ามาบริโภค 
 “เราเลือกปลูกพันธ์ุข้าวในนาที่ใช้น้ำาน้อย แม้น้ำาแห้งก็ไม่เสียหาย
มากถา้ดนิยงันุม่ เราประหยดัน้ำาเพราะเราไดข้า่ววา่ในอนาคต ทางชลประทาน 
จะเก็บค่าน้ำาจากชาวนาแล้ว”
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 พูนทรัพย์ ศรีชู ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ 
กลา่ววา่หน่วยงานเกีย่วขอ้งควรสง่เสรมิการปลกูไปเลยวา่ พนัธุข์า้วชนดิไหน 
ต้องการก็ให้ปลูกสักกี่ไร่ ปลูกที่ไหน สำาหรับเมล็ดพันธุ์สามารถแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงกันได้ โดยไม่จำาเป็นต้องไปไว้ในที่เดียวกัน เพราะถ้าเกิดภัยพิบัติ 
ในที่เก็บเมล็ดพันธุ์ ที่เดียวจะเสียหายมากกว่า 
 “เราทำานาที่ต้องต่อสู้กับภัยพิบัติด้วย เพราะฉะนั้นการฟ้ืนข้าว 
พื้นเมืองที่เหมาะกับสภาพภมูิอากาศก็มีความจำาเป็น การส่งเสริมของภาครัฐ 
และท้องถิ่นต้องมองถึงจุดเล็กๆ บ้าง อย่างอบจ.เข้ามาส่งเสริมก็มองแต่ 
จุดใหญ่ที่ผลงานเห็นเด่นชัดทางการเมือง” 
 พูนทรัพย์มองว่า ถึงขณะนี้ยังไม่จำาเป็นต้องทำาศูนย์เมล็ดพันธุ์ 
ไว้ที่เดียวอย่าง อบจ.จะทำา แต่ทำาอย่างไรให้เมล็ดพันธุ์ถูกเก็บอยู่กับชาวบ้าน 
ชุมชน การสร้างเครือข่ายชาวบ้าน ให้รู้ว่าใครมีเมล็ดพันธุ์อะไร จะได้ผล
มากกว่า สามารถแลกเปลี่ยนง่ายกว่า และไม่ต้องใช้ทุนอะไร รัฐเพียงแต่ 
ส่งเสริมให้ความรู้เมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เท่านั้น
 “การตลาดไมก่งัวล เพราะทีป่ลกูขา้วอนิทรยีม์า จะมลีกูคา้มาสัง่ซือ้
จนหมด ไม่มีพอขาย คนที่ทำาข้าวอินทรีย์จะมีเพ่ิมขึ้นเพราะว่าภัยพิบัติของ
คาบสมุทรสทิงพระจะเป็นตัวกำาหนดพวกเราด้วย” 
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 วฒุศิกัดิ ์เพชรมศีร ีนกัวชิาการสง่เสรมิการเกษตร สำานกังานเกษตร
อำาเภอหาดใหญ ่กลา่ววา่ ในจงัหวดัสงขลาเกษตรกรทีป่ลกูขา้วอนิทรยีม์ไีมถ่งึ 
10% สืบเนื่องมาจากต้นทุน โรคพืช และปากท้องของเกษตรกร 
 ในส่วนภาครัฐมีนโยบายลดต้นทุนในการผลิตข้าว ด้วยการส่งเสริม 
ให้ใช้พันธุ์ข้าวซึ่งมีไม่กี่พันธ์ุ ไม่ว่าชัยนาท สุพรรณบุรี ซึ่งในระบบตลาด
สามารถซื้อขายได้ง่าย 
 “ผมเห็นด้วยในกระแสสุขภาพ แนวโน้มคนรักสุขภาพมากขึ้น 
การปลูกข้าวพื้นเมืองมีผลดีในแง่ความแข็งแรง ต้านทานโรค กินปุ๋ยน้อย”
 เขากล่าวว่า ภาครัฐในส่วนผู้ปฏิบัติ คงจะมีส่วนในการกระจาย 
พันธุ์ข้าว การเก็บเมล็ดพันธุ์ให้เกิดความบริสุทธิ์ เพราะโดยธรรมชาติในหนึ่ง
ฤดูกาลผลิตจะมีการผสมข้ามสายพันธุ์ ในกรณีที่ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ 
ในบริเวณใกล้กัน รัศมีประมาณ 5 เมตร อาจเกิดเป็นข้าวพันธุ์ใหม่
 “ถ้าเรารวบรวมข้อมูลแบบนี้ได้ เท่ากับว่าเราได้รวบรวมฐานข้อมูล 
ใหค้นภาคใต ้เพราะปจัจบุนัพนัธุข์า้วพืน้เมอืงภาคใตม้าเยอะมาก และมากกวา่
ภาคอื่น แต่ว่าไม่ได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้อย่างแท้จริงขึ้นมา ผมว่าน่าจะ
มีความร่วมมือเป็นภาคีระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน มาทำาเรื่องนี้ ซึ่งผม
ยินดีเข้าร่วม”
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำานักงานเกษตรอำาเภอหาดใหญ่ 
กล่าวว่า ที่ผ่านมามุมมองของภาครัฐ มักเป็นภาพใหญ่ตอบสนองเศรษฐกิจ
เป็นหลัก การปลูกข้าวอินทรีย์เลยยาก เพราะลงทุนไป 3 ปี ยังไม่รู้ผลว่า
จะเป็นอย่างไร การขยับปลูกถึง 100-200 ไร่เป็นเรื่องยาก ต้องขยับไป 
ทีละนิด อาศัยการเรียนรู้ สร้างเกราะป้องกันตัวเอง 
 “ข้าวพื้นเมือง นั้นมีเกราะป้องกันตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าใบที่แข็ง
กระด้าง เส้นกันน้ำาฝน นี่คือทางรอดของเกษตรกร ไม่ต้องกลัวน้ำาท่วม 
ภัยพิบัติต่างๆ” 
 วมิล วฒัน� ผู้เชีย่วชาญการศกึษาศลิปะวัฒนธรรม องคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา กล่าวว่า สนใจข้อมูลที่ได้รับฟังจากเกษตรกร 

58 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



ซ่ึงการนำาเสนอผ่าน อบจ. อาจจะผ่านมูลนิธิชุมชนสงขลา คงไม่ขัดข้อง 
โดยจะบรูณาการ กบั อบจ. ทีท่ำาแลว้ หรือกำาลงัทำา อยา่งเชน่แนวคดิการเกบ็ 
พันธุ์ข้าว ที่ได้มีการได้ลงทุน 40 ล้านที่หนองถ้วย อ.ระโนด เพื่อทำาธนาคาร
พันธุ์ข้าว
 “การเรียนรู้ในเรื่องนี้ ทาง อบจ.กำาลังใช้โรงเรียนเกาะแต้ว อ.เมือง 
ทีโ่อนมาเป็นของ อบจ. ทีเ่นน้พลศกึษา เกษตร ดนตร ีถา้เราไดท้ำาโครงการนี ้
ซึ่งมีพื้นที่นาอยู่ด้วย เราจะระดมสรรพกำาลังส่วนต่างๆ มาช่วยกันทำาเรื่องนี้ 
ซึ่งเรามีคนเก่งๆ ทางด้านนี้อยู่มาก อะไรที่เป็นประโยชน์ เราก็พร้อม
สนับสนุน”
 ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา กล่าวว่า 
ทีผ่า่นมาเราโดนกระแสทีป่ลกุปัน่ให้ปลกูขา้ว ซ่ึงไมใ่ชข่า้วของเรา แตเ่ปน็การ
ปลูกตามกระแส ปลูกแล้วตกเป็นทาสทุนที่ขายปุ๋ย ขายยา เป็นวงจรไม่รู้จบ 
ทุนยังใช้ส่ือเป็นเครื่องมือสร้างกระแสให้คนทำาตาม ซึ่งจะปลูกข้าวเท่าไร 
ชาวนาจะไม่มีวันลืมตาอ้าปาก
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 “บริษัทญี่ปุ่นมาจ้างคนปลูกข้าวในหุบเขาแถวลำาพูน เพราะว่า 
เขากลวัการเจอืปนสารเคม ีเพราะเขาถอืเรือ่งนีม้าก ผมวา่ตลาดในสงขลามาก
พอจะรองรับข้าวอินทรีย์ เฉพาะมหาวิทยาลัยในสงขลา 5 แห่ง คนเหล่านี้
กินข้าวอินทรีย์ มีลูกค้าแน่นอน แต่ว่าการผลิตต้องต่อเนื่อง” 
 ชัยวุฒิกล่าวว่า วิถีของข้าว อนาคตของข้าวในจังหวัดสงขลา 
ดูแล้วมีอนาคต ในการสร้างเครือข่ายคนที่ทำานาข้าวอินทรีย์ ที่มีไม่น้อย 
เป็น 1,000 ราย ซึ่งกำาลังขนาดนี้มีมากพอสมควรในเรื่องอาหารที่เริ่มจาก 
ฐานข้าว เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ อีก ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ความร่วมมือ 
ของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ที่สอดคล้องกับเกษตรกรในพื้นที่ 
ซึ่งดูแล้วน่าจะมีอนาคตที่ดี ภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
 “เม่ือคนสงขลาอยากเปลีย่นวถิกีารทำานาจากขา้วเคมเีปน็ขา้วอนิทรยี ์
เหมือนกำาลังย้อนปัจจุบันไปหาอดีต ภายใต้ข้อจำากัดเชิงโครงสร้าง ยิ่งต้องใช้ 
ศักยภาพของทุกองคาพยพ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อย หน่วยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาควิชาการ กลุ่มผู้บริโภค” 
 ชัยวุฒิกล่าว ขณะที่เห็นความพยายามของหลายภาคส่วนในสังคม 
ที่อยากร่วมกันเปลี่ยนผ่านจากข้าวปลอดภัย เป็นข้าวปลอดสารพิษอย่าง
แท้จริง ซึ่งดีกับทั้งคนกิน คนปลูก และสิ่งแวดล้อม

 ขณะที่ ช�คริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา ได้สรุปผล 
จากเวทีและประเมินจากศักยภาพของพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์ในสงขลา 
พร้อมกับแนวทางการพัฒนาต่อในปี 2558 ดังนี้ 
 1) รายย่อยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า 
 2) มีการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์
 3) มีการรวมกลุม่การผลติ ควบคมุคณุภาพ ลดคา่ใชจ่้ายของตน้ทนุ 
  ปัจจัยการผลิต พัฒนาเครือข่ายภาพรวม
 4) มีการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ชุมชนการผลิตต้องการพันธุ์ 
  พื้นบ้านที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และสร้างเครือข่ายการ 
  แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ มีจุดกระจายเมล็ดพันธุ์ตามชุมชน 
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 5) ระบบฐานข้อมูลข้าวสงขลาครบวงจร เมล็ดพันธุ์ พื้นที่การเก็บ 
  เมล็ดพันธุ์ พื้นที่การผลิต ปริมาณผลผลิต การตลาด การขาย  
  ขอ้มลูตน้ทนุการผลติ (เคมแีละอนิทรยี)์ ใน www.ขอ้มลูชมุชน. 
  com สรา้งองคค์วามรูใ้นการจดัการศตัรขูา้ว การพฒันาพนัธุข์า้ว 
  ชุมชนโดยธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 
 6) พฒันารปูแบบการทำางานแบบภาคเีครอืขา่ย (รฐั ชมุชน เอกชน  
  ท้องถิ่น) สร้างนโยบายการสนับสนุนรายย่อย จัดทำาข้อมูล 
  ท่ีชัดเจนและเสนอแผนงานโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ในทุกมิติ เครือข่ายครูภูมิปัญญาด้านข้าวสงขลา 
 7) การตลาดทีเ่ปน็ธรรม เชือ่มโยงเครอืขา่ยกบัผูบ้รโิภคโดยเฉพาะ 
  มหาวิทยาลัยทั้ง 5 ในสงขลา เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต รวม 
  ผลผลติ ตอ่รองราคา พฒันาเมลด็พันธุ ์พัฒนาผลิตภณัฑจ์ากขา้ว 
 8) สร้างช่องทางการตลาดในเฟชบุ๊ค ในชื่อ “ข้าวอินทรีย์สงขลา”
 9) จัดมหกรรมข้าวอินทรีย์สงขลา ร่วมกับหอการค้าจังหวัด  
  มหาวิทยาลัย อปท.และภาคีเครือข่าย •
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3.
นครห�ดใหญ่
ขับเคลื่อนคว�มร่วมมือคนพิก�ร 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมืองานคนพิการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ เม่ือ 29 
กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วม 120 คน นอกจากตัวแทนผู้พิการ 
ยังประกอบด้วย คณะทำางานพัฒนากลไกคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่ 
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และเหล่าจิตอาสาดูแลผู้พิการ 
 ความสืบเน่ืองเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจย้อนไปถึงมุมมองเพ่ือแก้ปัญหา
ทำางานซ้ำาซ้อน ขาดเอกภาพและการเข้าถึงผู้พิการทั้งในด้านสุขภาพ ด้าน
สวัสดิการ ด้านสิทธิประโยชน์ เหล่านี้ ซึ่งปี 2554 มูลนิธิชุมชนสงขลา 
รว่มกบัชมรมคนพกิารทกุประเภทจงัหวดัสงขลา ชกัชวนหนว่ยงานระดบัอำาเภอ 
เริ่มสำารวจจัดทำาระบบข้อมูลผู้พิการลงในเว็บไซต์ www.ข้อมูลชุมชน.com 
หวังเป็นเคร่ืองมือให้บุคคลหรือหน่วยงานอันเกี่ยวข้องกับคนพิการใช้นำาร่อง
ทีอ่ำาเภอนาหมอ่ม มกีารพฒันามาเปน็ลำาดบัและขยายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอำาเภอ
นาทวเีกดิผลสะเทอืนทางความร่วมมอืในนาม “ชมรมคนนาทวไีม่ทอดทิง้กนั”
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 ภ�ณุม�ศ นนทพันธ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ www.ข้อมูลชุมชน.com 
เล่าว่า แนวทางการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนในคนพิการดำาเนินมาแล้ว 3 ปี 
 “อาจจะเป็นกลไก องค์กร แต่ว่าการที่ต้องไปจัดคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
มามีส่วนร่วมช่วยเหลือคนพิการ เราเริ่มจากเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเห็น
บางอยา่งกอ่น” ภาณมุาศยกตวัอยา่ง ว่าคนทัว่ไปมกัเคยคดิเอาเองจากความ
รู้สึกว่าคนพิการมักมาจากอุบัติเหตุ โดยไม่มีอะไรมายืนยัน ไม่เคยมีใครหา 
คำาตอบท่ีถูกต้องมาอธิบาย เขาจึงคิดว่ากระบวนการในการทำาข้อมูล น่าจะ
เป็นจุดเริ่มต้นได้ 
 พอเริ่มทำาข้อมูลกลับพบว่าการขับเคลื่อนเรื่องแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องคน
ใดคนหน่ึงเพราะมคีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูพ้กิารจำานวนมาก และทกุคนจำาเปน็ตอ้ง
ใช้ข้อมูลเหล่านั้น ไม่ว่างานด้านใดหรือหน่วยงานไหน
 “ทำาเราให้เห็นว่างานผู้พิการ ไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง รพ.สต. 
มีข้อมูลผู้พิการในตำาบลของเขา โรงพยาบาล เป็นด่านหน้าเวลาผู้พิการมา
ตรวจเพื่อออกหนังสือรับรอง พม. มีข้อมูลระดับจังหวัด แต่รายละเอียด
ไม่เท่าคนอื่น หากต่างมาแชร์กับข้อมูลตรงกลาง ข้อมูลที่ได้ในภาพรวม 
จะครอบคลุมมากกว่าของเดิม”
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 การทำางานคนพกิารผูเ้กีย่วขอ้งสว่นตา่งๆ มกัทำางานตามหนา้ตกัของ 
ตัวเอง พอได้ปรับวิธีทำางาน ทำาให้ได้รูปแบบการนำาเอาข้อมูลไปทำางานเชิงรุก 
เช่นเดียวกับที่เกิดกับระบบข้อมูลคนพิการท่ีอำาเภอนาทวี ที่ประสบความ
สำาเรจ็ สามารถสรา้งฐานขอ้มลูกลางสำาหรบัใชร้ว่มกนัของผูเ้กีย่วขอ้งผูพ้กิาร
ทุกกลุ่ม หน่วยงาน และทุกระดับ และนำาข้อมูลไปใช้จริง ในภารกิจงานของ
แต่ละฝ่าย ทำาให้เกิดความร่วมมือในอำาเภอ 
 “คนทีต่อ้งการทำางานจรงิยอ่มตอ้งการทำางานมากกวา่หนา้ตกัตวัเอง 
อย่างเทศบาลนครหาดใหญม่สีายงานเกีย่วขอ้งคนพกิารอยูห่ลายสาย แตม่กั
จะเอางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเองเปน็หลกักอ่น ปรากฏวา่ฐานขอ้มลูแตล่ะฝา่ย 
ไมเ่ทา่กนั ทัง้ทีม่นันา่จะเปน็เรือ่งเดยีวกนั” ภาณมุาศโยงเขา้มาสูก่ารขบัเคลือ่น 
คนพิการในเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 “การขยับทางข้อมูลจนเห็นผลที่อำาเภอนาทวี ทำาให้ในเป้าหมายเรา
อยากทำาเรื่องนี้ทั้งจังหวัด ในปีนี้เรามองไปที่ท้องถิ่น ว่ากลไกตัวไหนนำาได้ 
ซึง่ลงไปทำาทีอ่ำาเภอรตัภมู ิและเทศบาลนครหาดใหญ ่ใชเ้ทศบาล และ อบต.
เป็นตัวนำา กรณีนครหาดใหญ่มีความร่วมมือกันอยู่แล้วหลายอย่างกับมูลนิธิ
ชุมชนสงขลา”
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 การดแูลคนพกิารในเทศบาลนครหาดใหญ ่มเีจา้หนา้ทีแ่ละหนว่ยงาน 
กระจัดกระจาย เป็นแบบต่างคนต่างทำา ซ่ึงภาณุมาศมองว่าจะเป็นกรณี
ตัวอย่างของหน่วยงานที่ไม่เคยร่วมมือทำางานในประเด็นเดียวกันแต่ต่าง 
หน่วยงาน จึงเอาคนพิการมาเป็นตัวตั้งให้เกิดความร่วมมือ
 “เป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีหน่วยงานมาก ลักษณะงานยังแยกส่วน 
จากกัน”
 มีการพูดคุยกันมาราว 3 เดือนในกระบวนการวางแผนทำาข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกแบบการสำารวจ กระบวนการ เครื่องมือ 
เป็นต้น 
 “พอขอ้มลูรอบแรกเขา้มากเ็ขา้มาถงึสิง่ทีก่ำาลงัทำาในวนันี ้คอืหาทาง
วา่จะสรา้งกลไกอยา่งไร สรา้งดว้ยวิธไีหน ซึง่คดิกันวา่จะใชร้ปูแบบของสมชัชา
คนพกิารทีต่อ้งมาจากทกุคนไมใ่ชม่าจากความคดิของใครคนใดคนหนึง่ มาผูก
กับข้อมูลที่ทำาใหม่ ว่าควรไปผลักดันในเรื่องอะไร” 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมืองานคนพิการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงน่าจะได้มติร่วมของทุกฝ่ายว่า กลไกจะเดินไปข้าง
หน้าอย่างไร เพื่อผลักดันเข้าไปสู่นโยบายของเทศบาล
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 ภาณุมาศมองว่า ความยากของการขับเคลื่อนงานคนพิการของ
นครหาดใหญ่มาจากจำานวนคนพิการมากและเข้าถึงยาก เพราะแม้จะมี 
รายชื่อขึ้นทะเบียนและรับเงินยังชีพ แต่ลงไปหาตัวไม่เจอ ด้วยเหตุผลต่างๆ 
เช่นการย้ายออกไปจากที่เดิม และใช้ฐานข้อมูลเดิมอยู่ แต่ตัวจริงอาจมี 
ที่อยู่ใหม่ 
 “ที่จริงการสืบหาก็ไม่ยาก เพราะฝ่ายที่จ่ายเงินก็รู้ว่าเขามารับเงิน
เองหรือเปล่า ถ้าไม่มารับเองก็ต้องมีข้อมูลว่าคนพิการนั้นอยู่ไหน ซึ่งตาม
หลกักต็อ้งใหแ้บบสอบถามไปเพือ่เกบ็ขอ้มลู ผมกลบัคดิวา่ทีห่าดใหญจ่ะยาก 
ตรงที่ แต่ละฝ่ายแต่ละแผนกในเทศบาลไม่ได้ทำางานสัมพันธ์กันมากนัก 
ซึ่งจะเป็นโจทย์ใหญ่กว่า” 
 เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมืองานคนพิการ
เทศบาลนครหาดใหญ ่ซึง่เริม่ในเวลา 09.30 น.ของวนันัน้ ชาครติ โภชะเรอืง 
ผูจ้ดัการมลูนธิชิมุชนสงขลาไดน้ำาเสนอความเปน็มาของกจิกรรม และนำาเสนอ 
ข้อมูลจากการสำารวจแบบสอบถามคนพิการในพื้นที่ สรุปข้อมูลคนพิการ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จากฐานข้อมูลคนพิการใน www.ข้อมูลชุมชน.com 
ในหลายด้านน่าสนใจ อย่างเช่น ปัญหาจากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า 
 - ผู้ดูแลมีอายุมาก ไม่มีแรงช่วยพยุงคนพิการ
 - คนพิการมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถไปรับยาเองได้
 - คนพิการ(หู) ทำาร้ายผู้ดูแลเวลาเมา
 - ผู้ดูแลมีโรคประจำาตัว
 - คนพิการอ่านหนังสือไม่ออกแต่อยากเรียนหนังสือ
 - ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ
 - คนพิการเป็นผู้ป่วยติดเตียง 
 - ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง (ต้องกู้เงินมารักษา)
 - สภาพที่อยู่อากาศไม่ถ่ายเท
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 สำาหรบัขอ้มลูความตอ้งการในดา้นสขุภาพและดา้นต่างๆ เชน่ อยาก
ให้มีนักกายภาพบำาบัด/นักจิตวิทยามาดูแล, ต้องการรถรับส่งเวลาไปรับยา 
หาหมอ/ตอ้งการความสะดวกในการรบับรกิารทางการแพทย,์ อยากใหม้คีนมา 
สอนหนังสือที่บ้าน/ความช่วยเหลือทางการศึกษา, อยากเข้าร่วมกิจกรรมใน 
สงัคม, ตอ้งการไมเ้ทา้ชว่ยเดนิ/ขาเทยีมทีม่นี้ำาหนกัเบา, ตอ้งการแวน่กนัแดด 
หรือแว่นสำาหรับสายตายาว, ต้องการเครื่องวัดความดัน/รถเข็น/อุปกรณ์ 
ทำากายภาพบำาบัด/เครื่องช่วยพยุงร่างกาย, ต้องการของใช้ในชีวิตประจำาวัน 
ที่จำาเป็น เช่น ผ้าอ้อมสำาหรับผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย, ต้องการปรับปรุงสิ่งอำานวย
ความสะดวกในบ้าน เช่น ราวจับ, ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
และต้องการการตรวจสุขภาพประจำาปี และต้องการการสนับสนุนงานด้าน
การฝีมือ เป็นต้น 
 “ควรจะมีการตั้งชมรมคนพิการนครหาดใหญ่ ให้ชมรมมาช่วย
ดูแลคนพิการ ในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่จะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
โดยฐานข้อมูลชุดนี้เราทำาร่วมกับเทศบาล จะเกิดการทำางานร่วมกันที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคต”
 สุกันย์ย� ภ�วจิตร�นนท์ อสม. 
ศูนย์สาธารณสุขเพชรเกษม ตัวแทนกลุ่ม
สุขภาพในเวทีบูรณาการความร่วมมืองาน
คนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวว่า 
จากการระดมความเห็นคนที่เกี่ยวข้อง
หลากหลาย พบปัญหาและความต้องการ
ด้านสุขภาพของผู้พิการ พบว่าในส่วนให้
ผู้รับบริการ
 - แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
  สาธารณสุขไม่เข้าใจภาษากาย 
  ไม่สามารถสือ่สารกบัคนพกิารได้
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 - อสม.ขาดความรูแ้ละทกัษะในการดแูลคนพกิารทีบ่า้น เชน่การทำา 
  กายภาพบำาบัด /คนพิการเองก็ขาดความเชื่อมั่นในตัว อสม.และ 
  จิตอาสา
 - ขาดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 - ข้อมูลไม่ครอบคลุม และมีความคลาดเคลื่อน 
 - นักกายภาพบำาบัดมีไม่เพียงพอ
 ในส่วนของคนพิการ หรือเป็นผู้รับบริการ 
 - คนพิการไม่ได้รับการทำากายภาพบำาบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและ 
  ฟื้นฟูจิตใจ/ขาดกำาลังใจ
 - คนพิการมีความยากลำาบากในการเดินทางไปรับบริการ
 - คนพิการไม่มีผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง หรือตัวผู้ดูแลมีโรคประจำาตัว/ 
  ผู้ดูแลไม่มีความรู้และทักษะในการดูแลคนพิการนอนติดเตียง/ 
  การดูแลสุขอนามัยในชีวิตประจำาวัน/การขาดความรู้ในการดูแล 
  ตนเองทั้งตัวคนพิการและผู้ดูแล
 - ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟื้นฟูแพง (เกิดการกู้เงิน)
 - กายอุปกรณ์ในการบำาบัดฟื้นฟูมีไม่เพียงพอ
 - สิ่งอำานวยความสะดวกในบ้านไม่มี ขาดแคลนของใช้ในชีวิต 
  ประจำาวันที่เหมาะสม 
 - ต้องการการตรวจสุขภาพประจำาปี
 แนวทางแก้ไขสำาหรับผู้ให้บริการมีข้อเสนอให้พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษากาย (ทา่ทางการสือ่สาร) /ภาษามอืใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง, จัดอบรม
ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ผู้ดูแล คนพิการ อสม. จิตอาสา จัดหาสถานที่ 
จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
และสำารวจข้อมูลคนพิการให้ครอบคลุม 
 ขณะที่ผู้รับบริการอยากให้มีการจัดตั้งโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
เป็นคลินิกให้รับการศึกษาของผู้พิการ, ต้องการให้จัดบริการกายภาพบำาบัด
ที่บ้าน, จัดหาผู้ช่วยผู้ดูแลคนพิการเพิ่ม จัดอบรมผู้ช่วยผู้ดูแล, จัดหาและ
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สนับสนุนกายอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่จำาเป็นต่อการดูแลคนพิการ, ขยายสิทธิ
ประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพที่บ้าน เช่น 
กายภาพ แพทย์แผนไทย, จัดตั้งกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพือ่น/คลนิกิใหค้ำาปรกึษาและจดัตัง้กลุม่
จิตอาสาในชุมชน (เครือข่ายชุมชน)
 “ผู้พิการอยากให้จัดหาผู้ดูแลเพิ่ม 
เกี่ยวกับการอบรมผู้ช่วยผู้พิการ เมื่อก่อน 
มีพม.เป็นผู้จัดหาให้ อยากจัดหา หรือสนับ-
สนุนอุปกรณ์ ในการดูแลผู้พิการ หน่วยงาน
อาจจะเปน็เทศบาลนครหาดใหญ ่โรงพยาบาล 
ขยายการดแูลสขุภาพทีบ่า้น เกีย่วกบักายภาพ 
บำาบัด แพทย์แผนไทย ในการร่วมคลายเส้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็น สปสช. 
ส่วนการจัดกายภาพบำาบัดที่บ้าน อยากให้ 
สำาหรบัผูพ้กิารทีไ่มส่ะดวกจะไปโรงพยาบาล” 
สุกันย์ยา กล่าว
 ว่�ที่ ร.ต.หญิงวิจิตร� ยุพยงค์ ครู 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสุขภาพนักเรียน 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็น
ตวัแทนกลุม่การศกึษา นำาเสนอว่าในหาดใหญ ่
จะมีสถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องกับคนพิการ 
อยู่ อย่างโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนคนตาบอด การเรียนจะเรียนเหมือน
เด็กปกติทั่วไป หลักสูตรปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเด็ก การปรับลดอย่างไร 
ขึ้นอยู่กับผู้สอน การศึกษาเฉพาะทางนี้จะรับเด็ก 6 ขวบขึ้นไป อย่างที่ 
โรงเรยีนโสตศกึษาจะรับนกัเรียนประจำา แตจ่ะชว่ยเหลอืตนเองได ้สว่นกศน. 
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รบัเดก็ท่ัวไปท่ีมีความพกิาร คนทีไ่มส่ามารถเขา้เรยีนเฉพาะทางความพกิารได ้
ก็จะเข้าเรียน กศน. ได้ 
 จากข้อมูลพบว่า หน่วยงานที่ดูแลการศึกษาคนพิการในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย 
 ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 3 สงขลา ในการดแูลเดก็พกิาร
ทีข่าดการดูแลและตกสำารวจโดยสง่ครไูปจดัการดแูลตามงบประมาณ, พฒันา
ศูนย์การเรียนรู้ตามชุมชนในอำาเภอต่างๆ, นิเทศ ติดตาม นักเรียนคนพิการ 
ในระบบโรงเรียนร่วม, ติดตามโครงการเยี่ยมบ้าน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู/
หมอในพื้นที่อำาเภอต่างๆ, โครงการดูแลเด็กพิการรุนแรง อายุ 0-5 ปี 
ตามบ้าน 
 กศน.อำาเภอหาดใหญ่ ให้การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
สำาหรับคนพิการอายุ 15-45 ปี
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ให้การศึกษาในระบบสำาหรับ 
คนพิการด้านโสต (หูหนวกเป็นใบ้) อายุ 6 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
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 สำานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ มีบทบาท จัดห้องเรียนร่วม
สำาหรับเดก็พกิาร (ท.2 ), ตดิตามดแูลอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่การพฒันาศกัยภาพ
คนพิการ
 “ปัญหาที่พบอย่างคนหูหนวก คือ มักไม่ได้รับการศึกษา ยิ่งพ่อแม่
เป็นคนหูหนวก ก็ไม่มีความรู้ที่จะส่งลูกไปเรียนที่ไหน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขาดการประชาสมัพนัธใ์นการเขา้เรยีนตอ่ทกุระดบั ผูเ้รยีนจะไม่ทราบแนวทาง
ในการศึกษาต่อ” ว่าที่ ร.ต.หญิง วิจิตรากล่าว ขณะที่ กศน.ขาดล่ามภาษา
มือในการสอน 
 “เพือ่การรองรบัการเปดิ AEC คนพกิารตอ้งการเรยีนภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารสำาหรับผู้ประกอบการ (หมอนวดแผนไทย) อาจจะต้องสอน
หลักสูตร หรือทำาเป็นซีดี สำาหรับการเรียนรู้ หรือมีเทปเสียงสำาหรับคนพิการ
ทางสายตา ยังมีความต้องการให้มีการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการในทุกๆ 
ด้านให้มากขึ้น”
 มีข้อเสนอทางออกว่าควรจัดประชุมทำาความเข้าใจร่วมกันระหว่าง 
ผูป้กครอง คร ูตวัเดก็คนพกิาร องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลคนพกิาร บคุคล 
ที่ส่งผล หน่วยงานในชุมชน (พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ครู เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
คนพิการ (พมจ., ศูนย์การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนเฉพาะกลุ่ม (ตาบอด หู
หนวก), เขตพื้นที่การศึกษา, กศน., โรงเรียนเรียนร่วม ฯลฯ) ประสานร่วม
มือร่วมใจระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง องคก์รในชมุชน เชน่ อบต.,เทศบาล 
บุคคลที่เข้าไปจัดการดูแลเช่น อบต. มูลนิธิ กศน.โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ)
 นอกจากนั้น ในด้านงบประมาณ ควรจัดสรรให้เหมาะกับปัญหา
และความต้องการของคนพิการนอกเหนือจากเบี้ยยังชีพ การจัดสรรเงินเพื่อ 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ (ที่บ้านหรือหาสถานที่กลาง มีตลาดรองรับ)
 มูนิร ใจดี นักพัฒนาสังคม สำานักงาน พมจ.สงขลา ตัวแทนของ
กลุ่มสิทธิประโยชน ์กลา่วว่า ปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในเขตเทศบาลนครหาดใหญ ่
เกี่ยวกับเร่ืองนี้คือ ปัญหาบัตรคนพิการที่ออกช้า เพราะต้องผ่านขั้นตอน 
การพิการ 
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 “ปัญหาคนพิการติดเตียง หรือพิการมากไม่สะดวกที่จะไปหาหมอ 
ไม่สะดวกในการไปออกบัตร หรือต่อบัตรคนพิการวิธีแก้ปัญหาในขณะนี้คือ
หมอจะไปหาคนพกิารเอง หรอืให ้รพ.สต.รบัรองวา่ไมส่ามารถไปโรงพยาบาลได ้
เพื่อให้โรงพยาบาลออกใบรับรอง เพื่อนำาไปออกบัตรคนพิการได้” 
 มูนิรกล่าวว่า เมื่อคนพิการได้บัตรคนพิการ ที่พร้อมจะได้ใช้สิทธิ 
ยังมีปัญหาที่สะท้อนมาอีกว่า ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยังต้องมีระเบียบที่ต้อง
ใช้เวลารอนาน
 “จากปัญหาที่ว่ามาทางกลุ่มเห็นว่าจะประสานกับสำานักงานท้องถิ่น
ให้ออกประกาศให้ท้องถิ่นรับคนพิการขึ้นทะเบียนได้ตลอด หรือขยายเวลา
มากกว่านี้ ประการต่อมาเห็นว่า นอกจากงบประมาณจากรัฐบาลกลางแล้ว
ท้องถิ่นยังอุดหนุนเงินเพิ่มให้กับคนพิการได้อีก ขึ้นกับท้องถิ่นซึ่งหากมีภาษี
เยอะก็สามารถจ่ายได้”
 ด้านปัญหาสิทธิบัตรทอง พบว่าคนพิการยังไม่เข้าใจสิทธิแต่ทาง 
หนว่ยงานทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งรับปากว่าจะประชาสมัพนัธใ์หก้บัคนทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้รับทราบทั่วถึง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิคนพิการ
ในเบื้องต้น 
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 ปัญหาสำาคัญที่พบเกี่ยวกับคนพิการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
คือการจ้างงานคนพิการ ซึ่งกฏหมายบังคับให้โรงงาน สถานประกอบการ 
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จ้างคนพิการ 1 คน ปัจจุบันมีความต้องการ
จ้างงานคนพิการในสงขลา 300 กว่าตำาแหน่ง แต่สามารถนำาคนพิการเข้าไป
ได้แค่ 200 กว่าคน
 “โรงงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ แต่ทำาไมคนพิการไม่มีสิทธิเข้าไป
ทำางาน ปัญหายังมีเรื่องที่คนพิการไม่พร้อมออกทำางาน ผู้ปกครองไม่พร้อม
ให้คนพิการออกไปทำางาน บริษัทกำาหนดหลักเกณฑ์มากเกินไป อย่างเช่น 
ตอ้งจบปรญิญาตร ีชว่ยเหลอืตวัเองได ้มรีถไปรบัสง่ ซึง่คนพกิารจะไมพ่รอ้ม
เข้าระบบดังกล่าว”
 เขากล่าวว่า ถ้าบริษัทไม่จ้างคนพิการเข้าทำางาน ต้องมีค่าปรับ 
100,000 กว่าบาทต่อหัว ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ ยอมเสียถึง 2-3 ล้านต่อปี 
ค่าปรับในจังหวัดสงขลาจึงสูญเสียส่วนนี้ออกไปเยอะมาก อยากให้บริษัท 
เหล่านั้นเลิกเสียค่าปรับมาจ้างคนพิการแทน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ 
 “เราเสนอให้มอัีตราการปรับให้มากขึน้เพือ่เขาจะไดม้าชว่ยคนพกิาร 
จากการสำารวจการฝึกอาชีพคนพิการในนครหาดใหญ่ 300 กว่าคน มีคน
ต้องการหาอาชีพ 44 คน ที่ไม่ต้องการ 200 กว่าคน และ 90 กว่าคน 
ที่ต้องการฝึกอาชีพ แต่ท้องถิ่นสำารวจมีคนต้องการฝึกอาชีพเพียง 70 คน”
 เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามการฝึกอาชีพให้คนพิการทำา 
ปัญหาที่ปลายทางคือ ไม่รู้ว่าจะไปทำางานที่ไหน หรือทำาของขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่า
จะเอาไปขายทีไ่หน วิธีการแกไ้ข กค็อืตอ้งสอบถามขอ้มลูคนพกิารกอ่น และ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทำาการฝึกอาชีพจริงๆ ตรงกับหลักเกณฑ์
และความตอ้งการจริงๆ ไม่ใชว่่าหน่วยงานเป็นผู้กำาหนดขึ้นมาโดยไม่มีข้อมูล
 “การกู้ยมืมาเพือ่ประกอบอาชพี ซึง่มกัขาดคนค้ำาประกนั และเมือ่กู้
ไปแล้วไม่ชำาระเงินคืน พมจ. /ปัญหาการกู้เงินแล้วไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ 
/ไม่มีความรู้ในการใช้เงินต่อเนื่องตามเป้าหมายหลัก”
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 มูนิรยังมองว่าการรวมกลุ่มของคนพิการในเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ยังมีน้อย แม้มีหลายกลุ่มในนครหาดใหญ่ ที่เกี่ยวกับคนพิการ แต่รวมกลุ่ม
ทำางานกันได้น้อย ขณะที่มองในภาพรวมว่า การแก้ปัญหาทุกอย่างขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของคนพิการและผู้ดูแล 
 ยงยุทธ แสงพรหม นายกสมาคมคนพิการ จ.สงขลา ได้นำาเสนอ
ความคิดเห็นของกลุ่มสังคม สิ่งอำานวยความสะดวก ว่าโดยภาพรวม สิ่งที่ 
มีความต้องการคือต้องการราวจับ และที่จอดรถสำาหรับคนพิการ มีป้าย
สาธารณะ มีทางลาดคนพิการที่ใช้ได้จริง พื้นห้องน้ำาไม่ลื่น ทำาความสะอาด
ได้ง่าย พื้นผิวสัมผัสสำาหรับคนพิการทางสายตา 
 “ห้องน้ำาสาธารณะควรจะมีระบบรองรับคนพิการตามมาตรฐาน 
และมีสัญญาณเตือนภัยทั้งแสงและเสียง” ยงยุทธกล่าว ขณะที่ระบบขนส่ง 
สาธารณะในเทศบาลนครหาดใหญ่ ควรมีป้ายบอกเส้นทางเดินรถ มีเสียง  
สำาหรับคนพิการทางสายตา อาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้คนพิการทาง
สายตาได้เข้าถึง ได้เช็คอินก่อนขึ้นรถ ฯลฯ
 “รถโดยสารสาธารณะไม่จำาเป็นต้องเป็นรถบริการฟรี แต่เหมาะ
สำาหรับคนพิการมีที่นั่ง สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีระบบจราจร 
ท่ีเอื้อต่อคนพิการ ที่ให้คนพิการสามารถไปขึ้นรถได้ ทางเท้าควรมีจุด 

ขึ้นลงสำาหรับคนพิการ 
ยกตัวอย่ างทางลาด 
ไม่มีสิ่งกีดขวาง”
  เขาบอกว่าที่ เป็น
จรงิอยูท่กุวนันี ้ถนนทกุ
เสน้ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่มีสิ่งกีดขวาง 
คนพิการต้ังขอ้สังเกตวา่ 
ในหาดใหญ ่ใชถ้นนเดนิ 
และใช้ฟุตบาทเป็นที่
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ขายของ มีการกีดขวางของกระถางต้นไม้ ป้ายโฆษณา แผงขายของ จึงไม่
เอื้อกับคนพิการ
 ในการเดินทางขนส่ง จะต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนขับ
รถบริการสาธารณะเพราะที่ผ่านมา เมื่อรถเจอกับคนพิการมักจะปฏิเสธเลย 
เช่นรถตุ๊กๆ เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ซึ่งคนพิการสามารถยื่นคำาร้อง
ไดต้ามกฎหมาย จงึเสนอวา่ควรมชีอ่งทางรอ้งเรยีนของคนพิการอยูท่ีเ่ทศบาล
นครหาดใหญ่ 
 ด้านสถานที่สาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการ นายกสมาคมคนพิการ 
จังหวัดสงขลา ในฐานะตัวแทนกลุ่มสังคม สิ่งอำานวยความสะดวก สวน
สาธารณะ เสนอว่าต้องมีห้องน้ำาที่นอกจากคนทั่วไปแล้ว คนพิการก็ควรจะ
ใช้ได้ 
 ทีจ่อดรถควรมปีา้ยสญัลกัษณ ์ทีส่ำาหรบัคนพกิารจอด/เสน้ทางสำาหรบั 
คนพิการ/ร้านค้าในสวนสาธารณะต้องเอื้อกับคนพิการที่จะเข้าไปซื้อของ
 “ลานจตรุสั เทศบาลนครหาดใหญ ่ตอนนีไ้ม่มีทางลาด มีส่ิงกดีขวาง 
ไม่มีราวจับ ควรมีจุดรับส่งที่เอื้อต่อคนพิการ ไม่ควรมีพื้นต่างระดับ มีป้าย
สัญลักษณ์บอกทาง มีจุดจอดรถสำาหรับคนพิการ เมื่อเขาต้องไปทำากิจกรรม/
ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง และน่าจะจัดห้องน้ำาเอาไว้สำาหรับประชาชนทั่วไป และ
คนพิการ” 
 สำาหรับตลาดกิมหยง แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของหาดใหญ่ ไม่ควร
วางสินค้าขายตามทางเท้าเพราะแม้แต่ประชาชนปกติทั่วไปก็มีปัญหาในการ
เดินบริเวณดังกล่าว ทางเท้าไม่ควรมีทางเดินต่างระดับ/ควรมีการจัดระเบียบ
จราจรให้ดี เพราะหนาแน่นและไม่เป็นระเบียบ ห้องน้ำาไม่สะดวก 
 “เกี่ยวกับเรื่องนี้ คนดูแลคนพิการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัด
ความสะดวก สำานกัการชา่งเทศบาลนครหาดใหญ ่อาจจะทำาเปน็บา้นตวัอยา่ง 
แนะนำาให้ความรู้ในการออกแบบบ้านคนพิการตัวอย่าง ลงไปพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
ใหค้วามรู ้หรอืปรับปรุงสภาพบา้น ลงพืน้ทีส่ำารวจสิง่อำานวยความสะดวกรว่ม
กบัเครอืขา่ยคนพกิารในพืน้ทีต่า่งๆ เพือ่นำามาเสนอใหก้บัผูบ้รหิารไดเ้หน็ภาพ”
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 เขากล่าวต่อว่า การออกแบบก่อสร้าง ในบางบริเวณของเทศบาล 
นครหาดใหญ ่ไม่เอ้ือกบัคนพกิาร ในสำานกังานเทศบาลนครหาดใหญเ่องควร 
จะปรับปรุงเป็นพื้นที่ตัวอย่าง ให้คนพิการเข้ามาจะได้เห็น สรุปตอนนี้ในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ “สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อคนพิการทำาให้คนพิการ 
ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้อต่อคนพิการ คนจะไม่พิการ” ยงยุทธกล่าว
ว่า สังคมเมืองมีทัศนคติต่อคนพิการไม่ดี สมควรที่จะอบรมให้องค์ความรู้ 
ในการดแูลคนพกิารทีถ่กูตอ้งใหแ้กผู่น้ำาชมุชน คนในชมุชน หรอืผูข้บัเคลือ่น 
สาธารณะ
 พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ ปัญหา
ของคนพิการ จากที่หลายกลุ่มสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหานั้น 
ไม่กระทบกับคนพิการกลุ่มเดียว แต่กระทบกับคนกลุ่มอื่นด้วย ทั้งเด็กและ
คนชรา 
 “ทีจ่ริง แลว้ปญัหาตา่งๆ เปน็ทีร่บัรูอ้ยูแ่ลว้ แตย่งัไมไ่ดท้ำาหรอืความ
ชว่ยเหลอืยงัไปไม่ถงึ” เขากลา่ว สิง่ทีผู่จ้ดัไดเ้ชญิชวนทางเทศบาลเขา้มาเปน็
ตัวกลางในการที่จะประสานความช่วยเหลือ เพราะ พมจ. ซึ่งมีคนจำานวน 
ไม่มาก ทำางานไม่ทันแล้ว ก็มองว่าเทศบาลก็มองว่าจะทำาหน้าที่นี้ได้ 
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 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวว่า ข้อมูลในแง่ 
คนพิการ เกี่ยวกับความต้องการความช่วยเหลือ จำาเป็นจะต้องแก้ไขดูแล 
บางส่วนอยู่ในขอบเขตที่เทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถช่วยดูแลได้อยู่แล้ว
 “เร่ืองพวกนี้อันไหนทำาได้เราก็จะรีบเสนอ นายกเทศมนตรีรีบ 
ดำาเนินการ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่อาจฟันธงลงไปว่าจะดำาเนินการในส่วน
ไหนได้บ้าง อย่างไรก็ตามการเสนอตามขอบเขตจะทำาให้การทำางานชัดเจน 
ต่อไป ผมที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษา ก็ต้องยอมรับว่าเด็กในโรงเรียน 
ของเรา และนอกระบบการศึกษา ก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำา ขับเคลื่อน 
ในปีนี้น่าจะเห็นระบบการช่วยเหลือดูแลที่มากขึ้น” 
 เขากล่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้บริหารเทศบาลได้ลงมารับฟัง และ 
ดูว่าจะทำาอะไรได้บ้าง ที่ทำาได้คิดว่าเทศบาลจะเริ่มเลย 
 สัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อีกท่านหนึ่ง กล่าวว่า ข้อมูลที่คนพิการนำาเสนอด้านต่างๆ นั้นจะรับมาดูแล 
 “เทศบาลจะสมทบให้ 500 จากที่รัฐบาลให้ 500 เป็น 1,000 บาท 
ซ่ึงตอนน้ีมีตัวเลข 230 คน ในหลายส่วนที่เทศบาลดูแล ก็มีการออก
ระเบยีบของเทศบาลเอง” เขากลา่วว่างบประมาณหลายอยา่งไม่สามารถทำาได ้
เนื่องจากติดระเบียบ อย่างเช่นวีลแชร์ เทศบาลไม่สามารถให้เงินอุดหนุนได้
 ในการประชุมงบประมาณ ยังได้เสนอให้เทศบาล มีการก่อสร้างที่
อำานวยความสะดวกกับผู้พิการ 
 “สำาหรับข้อเสนอต่อสำานักการช่าง ผมว่าต้องมองจากหลายภาค
สว่น อยา่งทางเทา้กต็อ้งประสานกบัเทศกจิ ตอ้งกำาชบักบัผูม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ที่ผมดูแลอยู่ จะมีงบที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เราก็ได้คุยกันแล้ว
ว่าจะไปทำาโครงการที่มีประโยชน์กับคนพิการ”
 เขากล่าวว่างบดังกล่าว อาจนำาไปทำาการฝึกอาชีพ รวมทั้งการ
ประสานหางานใหก้บัคนพกิาร ผูป้ระกอบการทีส่ว่นหนึง่ไมอ่ยากรบัคนพกิาร
มาทำางาน แต่ก็พบว่ามีงานหลายอย่างที่คนพิการทำาได้ เช่นงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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 “สำาหรับผม ซึ่งทำาธุรกิจก็เคยรับคนทำางานส่วนนี้เข้ามา รัฐบาลจะ
ช่วยเรื่องภาษี เพื่อจะได้สนับสนุนคนพิการมากขึ้น”
 ทรงวิทย์ บุญวรรณโณ สท. เทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวว่าสนใจ
ประเด็นปัญหาคนพิการ โดยได้เคยลงไปเยี่ยมคนพิการมาแล้วหลายคน 
 “นายกเทศมนตรีก็มีนโยบายดูแลคนพิการ ตอนนี้มีนโยบายใหม่ 
คนพกิารทีย่ากจนและไมส่ามารถทำางานได ้นายกเทศมนตรมีกีารแจกเงนิคปูอง 
อาหารตามเงื่อนไขของเทศบาล ในปีหน้าจะมีการปรับปรุงอาคาร สำานักงาน
เทศบาลทั้งตึกหน้าตึกหลัง ทุกอาคาร และทุกที่จะมีทางขึ้นและทางลงที่เอื้อ
อำานวยกับคนพิการ” 
 สท.ทรงวิทย์กล่าวว่า ได้ทราบว่าการสนับสนุนของมูลนิธิชุมชน
สงขลาทำาให้ที่นาทวีใช้ข้อมูลขับเคลื่อนผู้พิการได้เต็มที่ ซึ่งที่เทศบาลนคร
หาดใหญ่ ก็ควรจะดำาเนินการเรื่องนี้ 
 “ถ้ามีอะไรที่ให้สภาเทศบาลรับใช้ก็ยินดี มีโครงการดีๆ กิจกรรม
อะไรเกี่ยวกับคนพิการก็ยินดีครับ อย่างเช่นการชมรมคนพิการหรือสมาคม
คนพิการ เทศบาลมีงบสนับสนุนในรูปแบบนิติบุคคลเพราะทำาให้รัฐบาล
สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลคนพิการได้ ผมว่าจำาเป็นต้องรวม 
กลุ่มกัน เพราะการต่อรองในสังคมปัจจุบันถ้าเราต่างคนต่างอยู่มีร่วมมือกัน 
จะไม่สามารถเข้มแข็ง ผมยินดีเป็นที่ปรึกษาชมรมเพื่อดำาเนินการต่อ ก่อตั้ง
ให้มีชมรมขึ้นมา” 
 จิร�ภรณ์ สุมุหเสนีโต หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาล
นครหาดใหญ่กล่าวว่า ดีใจที่เกิดความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลากับ 
ภาครัฐคือเทศบาลและในส่วนผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
 “ก็ขึ้นอยู่กับผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าคนพิการเองหรือญาติ สำาหรับทาง
เทศบาลตอบรับที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”
 เธอกล่าวว่า หลังจากนี้ไปสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็คืออยากให้เกิด 
ชมรมขึ้น เพื่อร่วมกันทำากิจกรรมต่างๆ สนองความต้องการของคนพิการ 
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ในพืน้ที ่เพราะชมรมสามารถของงบประมาณ ซึง่มีความจำาเปน็ การเปน็เพียง
กลุ่มเล็กๆ บางทียังไม่สามารถไปถึงตรงนั้น
 “ทางฝา่ยราชการพรอ้มจะเปน็พีเ่ลีย้งให ้การตัง้ชมรมแรกๆ อาจจะ 
มีไม่กี่คน สิบ ยี่สิบคนก่อน หลังทำากิจกรรมคิดว่าหลายคนก็จะมีโอกาส 
เขา้มาตรงน้ี ซ่ึงตวัเลขทราบวา่มพีนักวา่คน แตว่า่ตอนนีส้ำารวจไดส้ามรอ้ยกวา่ 
ก็คงทำาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” 
 จริาภรณ ์กลา่วว่าการทำาชมรมนี ้อาจตัง้อยูใ่นเทศบาลนครหาดใหญ ่
แต่ในอนาคตอาจมีเทศบาลหลายแห่งในสงขลามาร่วมกับนครหาดใหญ่ 
สมาชิกมาร่วมอาจมีหลายเทศบาล อาจทำางานเป็นเครือข่าย เป็นเครือข่าย 
ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา 
 “ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นประโยชน์กับคนพิการ ญาติ และ 
คนทำางานเกีย่วขอ้งกบัคนพกิาร สำาหรบัดฉินัหากใครมีปญัหาไม่ไดร้บัการดแูล 
ในเรื่องนี้ก็ยินดีให้คำาปรึกษาทุกท่าน” •
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4.
ถอดรหัสตำ�บลบูรณ�ก�ร
สร้�งสรรค์-เป็นสุข-ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าควนโส
น้ำาผึ ้งดอกเสม็ด-แตงโม
 “ควนโสมีชื่อเสียงเกี่ยวกับน้ำาผึ้งป่าเสม็ด เราต้องการพัฒนาบรรจุ-
ภัณฑ์จากขวดธรรมดา ให้ดูดี สะอาด สวยงาม มีมาตรฐาน”
 ภิติพัฒน์ หนูมี ปลัดอบต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา เล่าผล 
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของคนลุ่มน้ำาภูมีฯ ภายใต้การ
สนับสนุนของมูลนิธิชุมชนสงขลา 
 ผึง้หลวงมธีรรมชาตทิีเ่ลีย้งแบบผึง้ฟารม์ไมไ่ด ้ชาวควนโส 5 หมูบ่า้น 
ประกอบด้วยหมู่ 5, 6, 7, 8 และ 10 ได้เลี้ยงผึ้งหลวงแบบธรรมชาติ 
มานาน ในป่าสงวนแห่งชาติบางนกออก ซึ่งเป็นป่าเสม็ดเนื้อที่ 6,250 ไร่ 
ต่อมามีการรวมกลุ่มจัดตัง้วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวง เมื่อ 14 สิงหาคม 

หมายเหตุ เรียบเรียงจากพื้นที่ 10 ตำาบลที่ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการบรูณาการสร้างสขุภาพอนามยัประชาชน ในป ี2557
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2555 คนมาขึ้นทะเบียนกับกลุ่มมีราว 30 ราย อีกมากยังไม่ได้มาสมัคร 
เข้ากลุ่มอย่างเป็นทางการ 
 ป่าบางนกออกเป็นป่าเสม็ดขาวผืนสุดท้ายที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด 
ของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ดอกเสม็ดจะบาน
สะพร่ัง ผ้ึงหลวงจากสถานทีต่า่งๆ จะอพยพเขา้มากนิน้ำาหวานจากดอกเสมด็
และทำารังในสถานที่ดังกล่าว ช่วงอื่นผึ้งจะอพยพกลับไปยังป่าเขาแถบเทือก
เขาบรรทัด รอจนถึงฤดูกาลใหม่ ถ้าป่าเสม็ดสมบูรณ์ ไม่มีการเผาหรือเกิด 
ไฟไหม้ ฝนตกอุดมสมบูรณ์ สภาพ ลม ฝน ที่เหมาะสมจะมีผึ้งมาก
 ภิติพัฒน์เล่าว่าจากการสังเกตเรียนรู้ของชาวบ้านพบว่าผึ้งหลวง 
จะมาอาศัยทีน่ี่ ชว่งทีด่อกเสมด็ 
บานเท่าน้ัน ภมูปิญัญาชาวบา้น
อันสืบทอดกันมาคือเอาไม้มา
ติดตั้งเป็นคอนต่างระดับเรียก
วา่ “บังกาด” ลอ่ใหผ้ึง้มาทำารงั 
ราว 21-30 วัน จะเก็บน้ำา
ผึ้งได้ หนึ่งรังได้น้ำาผ้ึงอย่าง
น้อย 1 ขวด (750 ซีซี) หรือ
รังขนาดใหญ่อาจได้น้ำาผึ้งถึง 
7-10 ขวด 
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 นอกจากเป็นรายได้เสริม ชาวบ้านบางรายสามารถทำาเงินถึงปีละ 
แสนบาท อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงผึ้งแบบนี้ไม่สามารถการันตีปริมาณน้ำาผึ้ง
ที่ผลิตได้ แต่การลงทุนก็ไม่ได้มีอะไรมาก นอกจากจะมีการหาซื้อไม้มาทำาพัง
 มองพ้นแง่เศรษฐกิจ กลุ่มคนเลี้ยงผึ้งควนโสยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ 
พิทักษ์ป่าเสม็ดขาวผืนสุดท้ายแห่งนี้ เพราะชาวบ้านรู้ดีว่าถ้าไม่มีป่าเสม็ด 
ในอนาคตก็จะไม่มีผึ้ง
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	 “เป็นความภาคภูมิใจว่าการ
เลี้ยงผึ้งแบบควนโสเป็นของพวกเขา
จริงๆ	ไม่มีที่ไหนเหมือน”	
	 ทีผ่า่นมาผลผลติเปน็ทีต่อ้งการ
มากทีข่ายสูต่ลาด	และยงัไมเ่พยีงพอ 
กับความต้องการของลูกค้า	ทางกลุ่ม 
มองว่า	 ต้องดูแลป่าเสม็ดให้ดีและ
ยั่งยืน	 นอกจากนั้นต้องพัฒนาผลิต-
ภัณฑ์น้ำาผึ้งให้มีคุณภาพ	สะอาด	
	 “แง่การขายน้ำาผึ้งหลวงจาก 
ป่าเสม็ด	 มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชัดเจน 
อยู่แล้ว”	 ปลัด	 อบต.ควนโสเล่า	

แต่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	 ยังมี
แนวคิดใส่หน้าตาให้สินค้านี้	เพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นน้ำาผึ้งจากป่าเสม็ดควนโส 
ให้คนทั่วไปรู้จักตำาบลควนโสให้มากขึ้น	
	 “ที่ผ่านมาเป็นการบอกปากต่อปาก	การทำาบรรจุภัณฑ์	เราต้องการ
บอกที่มาที่ไปของสินค้าตัวนี้ให้กว้างขึ้น	ผมคาดหวังว่าต่อไปนี้	พอเห็นขวด
เขาจะรูท้นัทวีา่มาจากปา่เสมด็ควนโส”	ภติพิฒันเ์ลา่จากการนำาขวดแกว้ใชแ้ลว้ 
ขนาด	 750	 ซีซีมาบรรจุน้ำาผึ้งดอกเสม็ด	 จึงสั่งออกแบบขวดใหม่ให้เป็น
แบบขวดแก้วบอลลูน	ขนาดบรรจุ	300	ซีซี	มีสติกเกอร์ติดข้างขวด	ระบุว่า 
น้ำาผ้ึงป่าเสม็ดแท้	 100%	 จากกลุ่มอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส	 พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อของประธานกลุ่ม	ต้นทุนขวดและสติกเกอร์	ไม่เกิน	20	บาท
ต่อขวด	
	 สำาหรบัเหตผุลของการไมเ่คยพฒันาบรรจุภณัฑม์ากอ่น	เพราะทีผ่า่น
มาชาวบ้านคิดว่าไม่จำาเป็น	 เพราะสินค้าขายได้หมด	 และลูกค้าแย่งกันซื้อ 
ด้วยซ้ำา	
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	 “ขวดเดิมที่ชาวบ้านขาย	750	ซีซีราคา	500-600	บาท	บรรจุภัณฑ์
ใหม่	300	ซีซี	เรากำาหนดกันคร่าวๆ	ที่	250-300	บาท	การลดขนาดลงมา
จะเพิ่มโอกาสการขาย	เพราะสะดวกในการซื้อฝาก	หรือจัดกระเช้า”
	 มีการคุยกับกลุ่มอนุรักษ์ผึ้งหลวงควนโส	ซึ่งทาง	อบต.	รับเป็นแกน
ในเรื่องบรรจุภัณฑ์	 จะมีการจัดสั่งทำาและส่งขวดลงไปให้กลุ่ม	 และขอคืน 
จากชาวบ้านในลักษณะเอาเงินที่ได้จากการขายน้ำาผ้ึงมาลงทุนในขวดชุดใหม่	
หมายถึงว่าในรอบแรกยังไม่ต้องจ่ายค่าขวด	 แต่ในรอบที่	 2	 อาจจะขอเป็น
ค่าขวดและค่าสติกเกอร์	เพื่อจะได้ขยายต่อไปอีก
	 การแจกจ่ายบรรจุภัณฑ์ได้วางระบบให้กลุ่มขึ้นทะเบียนสมาชิก 
เพื่อจัดทำาโค้ทว่าน้ำาผึ้งแต่ละขวดมาจากคนเลี้ยงผึ้งรายใดเป็นการรักษา
คุณภาพมาตรฐานน้ำาผึ้งควนโส	 “แต่ต้องบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเจอการ
ปลอมปนในน้ำาผึ้งควนโสนะครับ	 การตลาดก็ไม่ใช่ปัญหาของน้ำาผึ้ง	 แต่เรา
ต้องการสร้างหน้าตาของสินค้าว่ามาจากไหน	 เป็นการเพ่ิมมูลค่าของพ้ืนที่ 
ส่วนหนึ่งด้วยเพราะถ้ามีการห้ิวไปให้คนกรุงเทพฯ	 เขาจะได้รู้ว่าน้ำาผึ้งนี้มา 
จากไหนเป็นภาพรวมชือ่เสยีงคนในตำาบลวา่เรามสีนิคา้ตวันีอ้ยู	่และมีคณุภาพ	
เป็นน้ำาผึ้งป่าเสม็ดที่หายาก”	
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	 น้ำาผึง้ดอกเสมด็	มกีลิน่หอมของดอกเสม็ด	สีทองใสๆ	ไม่ขน้เหมือน
น้ำาผ้ึงป่าท่ัวไปที่รสหวานแบบแผดๆ	 บาดคอ	 ไม่หวานนุ่มเหมือนน้ำาผึ้งป่า	
เพราะผึ้งเก็บน้ำาหวานมาจากดอกและยอดเสม็ด
	 มาตรฐานการเก็บน้ำาผ้ึงควนโส	 คือการโรมควันให้ผึ้งเมาควัน 
เอาเฉพาะน้ำาผึ้ง	 ส่วนลูกผึ้งและรังไว้คงเดิม	 ผึ้งจึงฟื้นกลับมาทำารังใหม่ 
ทางกลุ่มจะให้ความสำาคัญเรื่องนี้มาก	นับเป็นคุณค่า	อัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่	
	 แม้ว่าการหาซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ยังยาก	 เพราะต้องติดต่อผู้เลี้ยง
ผึ้งโดยตรงในอนาคต	 มีการวางแผนว่าอาจวางขายในท่ีทำาการกลุ่มเล้ียงผ้ึง 
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า	
	 นอกจากการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์น้ำาผึ้งควนโส	ปลัดภิติพัฒน์	ยังได้
ส่งเสรมิการปลกูแตงโม	เพราะแตงโมเปน็สนิคา้ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัเปน็คำาขวญั	
ของตำาบลควนโสที่ว่า	“ควนโสเด่น	ยาเส้นเมา	นกเขาโต	แตงโมหวาน”
	 แตงโมหวานควนโส	 ปลูกช่วงปลายหน้าฝน	 ผลผลิตออกสู่ตลาด
ในเดอืนธนัวาคม	เกษตรกรมกัใชพ้ืน้ทีว่่างหรือปลกูแซมในสวนยางทีย่งัไมโ่ต 
ดินที่น่ีมีสภาพดินภูเขาปนทราย	 พันธุ์แตงโมที่ปลูกเน้นที่คนนิยมบริโภค 
จากการสำารวจเบื้องต้นพบว่ามี	 150	 ครัวเรือน	 พื้นที่รวมราว	 100	 ไร่ 
แต่ยังไม่มีการรวมกลุ่ม	
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	 “ผลผลิตออกมาในช่วงธันวาคม	 นอกฤดูกาลแตงโม	 จึงขายได้ 
ราคาดีอย่างต่ำา	 กิโลละ	 10-15	 บาท	 การขายก็ง่ายแค่เอาออกมาวางขาย 
ท่ีหนา้บา้น	ซึง่เปน็เสน้ทางเชือ่มระหวา่งสงขลา-สตลู	มรีถวิง่ผา่นจำานวนมาก	
คนจะแวะซื้อจนหมด”
	 ปัญหาที่พบมีเพียงบางปีที่ปลูกแล้ว	 เจอฝนตกหนักเกินไปทำาให้
ผลผลิตเสียหาย	
	 “ปีนี้อบต.	จะเป็นแกน	รณรงค์ให้ปลูกแตงโมไร้สารพิษ	และใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ	ปลอดจากสารเคมี”	
	 ปลัด	 อบต.ควนโสบอกว่า	 อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อคน 
ที่ปลูกแตงโมแต่ละหมู่บ้าน	จากฐานคนที่ปลูกดั้งเดิม	30	ปีที่แล้ว	ซึ่งทาง
อำาเภอควนเนียง	 เคยลงมาตรวจและออกใบรับรองการปลูกแบบไร้สารพิษ	
ให้คนกลุ่มนี้	มีราว	30	ราย	จะเอากลุ่มนี้เป็นแกนหลักก่อน	หลังจากนั้น 
จะมีการชวนคนอื่นให้ทำาตามแนวทางนี้บ้าง	
	 “เราก็จะมีคนเข้าร่วม	 ราว	 40	 คน	 เราก็จะขอให้ปลูกแตงโม 
ที่ปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค	 มีแผนเชิญทางเจ้าหน้าที่เกษตรมาสุ่มตรวจ 
เพื่อรับรองว่า	แตงโมรุ่นนี้มันปลอดภัย	และอาจวางกติการ่วมกันบางอย่าง”	
เขาว่า	แต่เท่าที่ลงไปดูเบื้องต้นพบว่าชาวบ้านก็ปลูกแบบอินทรีย์อยู่แล้ว	
	 “สองเรือ่งนีเ้ราตอ้งการทำาใหช้ดัเจน	มนัเปน็ผลติภณัฑต์ำาบลทีต่ดิลม	
อยูแ่ลว้เราเพยีงแตเ่พิม่หนา้ตา	คณุภาพใหด้ขีึน้เทา่นัน้เอง	โดยเอาผลติภณัฑ์
มาเพิ่มมูลค่าของพื้นที่”	•
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“โหนด นา เล” ท่าหิน
ส่งเสริมผู้สูงอายุพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
	 ต.ท่าหิน	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	มี	9	หมู่บ้าน	พื้นที่	17	ตาราง
กิโลเมตร	 ประชากร	 4,194	 คน	 จาก	 1,024	 ครอบครัว	 เป็นแหล่ง 
ปลูกข้าวและตาลโตนด	 ตลอดจนพืชผักสวนครัวต่างๆ	 ขณะที่พื้นที่ 
ในทะเลสาบฝั่งทะเล	และป่าพรุก็เป็นแหล่ง	กุ้ง	หอย	ปู	ปลา	ครั้นสภาพ 
สังคมส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนไป	 ความอุดมสมบูรณ์  “โหนด	 นา	 เล” 
ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย	
	 ปี	 2541 พูนทรัพย์ ศรีชู	ประธาน	อสม.หมู่ที่	 7	 เป็นแกนนำา
รวบรวมแม่บ้านทีว่า่งงานทำากลุม่ทำาดอกไมจ้นัทน	์มวีทิยากรจากศนูยฝ์กึสตรี
ภาคใต้มาช่วยสอน	 มีการระดมหุ้นจากสมาชิกเพ่ือนำามาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 
เงินลงหุ้นครั้งแรกประมาณ	6,000	บาท	มีสมาชิกทั้งหมด	22	คน	ช่วยกัน
ทำาดอกไม้จันทน์และจัดดอกไม้ในงานศพ	ส่งให้ลูกค้าทั้งใกล้-ไกล	สิ้นเดือน
มีการแบ่งปันผลกำาไร	 และยังมีสวัสดิการหากสมาชิกเสียชีวิตโดยทางกลุ่ม 
จะช่วยจัดหาโลงศพติดแอร์พร้อมจัดดอกไม้ให้ฟรี	
	 ผลการรวมกลุ่มดอกไม้จันทน์	 ทำาให้ชาวบ้านรู้จักการรวมตัว 
เพื่อช่วยเหลือกัน	รู้จักทำางานกันเป็นกลุ่ม	มีการประชุมกันทุกเดือน	สมาชิก 
กล้าแสดงความคิดเห็น	มีความรัก	ความสามัคคี	นำามาสู่การการพัฒนาและ 
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แก้ไขปัญหาในชุมชน	 ในเวลาต่อมาปี	 2544 
สำานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม 
หรือ	SIF	(Social	invesment	fund) เข้ามา 
สนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำาแผนแม่บทชุมชน 
มีตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน	 สมาชิกสภา	 อบต. 
ทา่หนิและผูบ้รหิาร	ตลอดจนผูน้ำาชมุชนเขา้รว่ม 
ได้ข้อสรุปร่วมกันออกมาเป็นแผนชุมชน	และ
มีแผนกิจกรรมหลักๆ	31	แผน	เช่น	แผนงาน 
สรา้งจติสำานกึชมุชนและเยาวชน	การแกป้ญัหา
ยาเสพติด	โครงสร้างพื้นฐานสุขภาพ	การฟื้นฟู 
ประเพณีวัฒนธรรม	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	
การพัฒนาอาชีพ	 พัฒนาผลผลิตจากนาข้าว	
การแปรรปูเพิม่ผลผลติจากตาลโตนด	พลังงาน
หมนุเวียนจากแกซ๊ชวีภาพ	ฯลฯ	แผนงานตา่งๆ 
เหลา่นี	้บางแผนงานทางคณะทำางานแผนชมุชน 
และ	 อบต.ท่าหินได้นำาไปปฏิบัติในปีต่อๆ	 มา 
เช่น	 การท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์	 วิถีชี วิต 
“โหนด	นา	เล”	
	 โปรแกรมการ เยี่ ยมชมวิ ถี ชี วิ ต 
“โหนด	 นา	 เล”	 นั้น	 จัดให้นักท่องเที่ยวชม
การขึน้ตน้ตาล	รบัรูป้ระโยชนข์องตน้ตาลโตนด	
จดัชาวบา้นทีม่คีวามรูเ้ชีย่วชาญมาบรรยายและ
สาธิตการนำาลูกตาลมาทำาเป็นอาหาร	 ทำาสบู่ 
ทำาน้ำาสม้สายช	ูการทำาเครือ่งจกัสาน	มงุหลงัคา	
ของเด็กเล่น	ฯลฯ
	 วิถีชีวิตชาวนาบอกเล่าและสาธิตการ
หว่านข้าว	การดำานา	การเก็บเกี่ยว	การสีข้าว
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แบบดั้งเดิม	การทำาข้าวซ้อมมือ	ฯลฯ	วิถีเล	ให้นักท่องเที่ยวรู้จักภูมิศาสตร์
ของทะเลสาบสงขลา	 ป่าชายเลน	 เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำาและสัตว์ป่า 
การจับปลาตามฤดูกาลโดยใช้เครื่องมือพื้นบ้านแต่ละประเภท	
	 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกับชาวบ้านในการทำากิจกรรม
อนุรักษ์	 เช่น	 ปลูกป่าชายเลน	 การปล่อยพันธุ์ปลา	 และกุ้ง	 ชิมอาหาร 
พื้นบ้าน	 โดยใช้เครื่องปรุงจากวิถีโหนด	 นา	 เล	 เช่น	 แกงส้มหัวโหนดกับ 
ปลาที่จับมาได้ในทะเลสาบ	 ยำาหัวโหนด	 คั่วกุ้ง	 ต้มยำากุ้ง	 ผัดพริกปลาดุก 
ฯลฯ	 กินกับข้าวซ้อมมือที่ชาวบ้านตำาเอง	 ของหวาน	 ทำาจากน้ำาตาลสด 
จาวตาลเชื่อม	หรือขนมพื้นบ้านต่างๆ	
	 ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด	นา	เล	มีกลุ่มกิจกรรมย่อยคือ
		 -	กลุ่มน้ำาผึ้งแว่น	น้ำาผึ้งผง	
	 -	กลุ่มสบู่ตาลโตนด
	 -	กลุ่มโฮมสเตย์
	 -	กลุ่มประมงอาสา
	 -	กลุ่มทำานาปลอดสาร
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	 “ในปี	 2557	 นี้	 เราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนสงขลา	
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชุมชน	 ไม่ว่าข้าวสาร	 น้ำาตาลโตนด	 สบู่” 
พูนทรัพย์	ศรีชู	ผู้นำากลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามวิถีโหนดนาเลเล่า
	 เม่ือก่อนบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนใช้วิธีซื้อถุงพลาสติคจากตลาด 
เอามาบรรจุแบบง่ายๆ	 จึงคิดว่าควรให้มีมาตรฐาน	 ความหนา	 ความคงทน
มากกว่าที่เคยทำามา	และต้องการออกแบบทำาตราสินค้าลงบนถุง
	 “ที่ผ่านมาอย่างถุงข้าวสาร	 เราใช้วิธีสอดสติกเกอร์เอาไว้ข้างใน
เท่านั้น	 แต่ตอนนี้เรามีข้าวหลายชนิดไม่ว่าสังข์หยด	 หอมปทุม	 ไรซ์เบอร่ี 
หอมราชินี	เราอยากบอกรายละเอียดต่างๆ	พร้อมบอกคุณค่าเอาไว้ให้ลูกค้า
ด้วย”	 เธอว่า	 นอกจากถุงแบบใหม่	 ยังสั่งเครื่องซีลแบบสุญญากาศมาใช้	
เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า	เพราะพบว่าสินคาชุมชนบางรายการจากท่าหิน 
อย่างน้ำาตาลโตนดถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่ดีพอ	 หากเก็บไว้นานสินค้าจะมีการ 
เปลี่ยนสี	หรือข้าวสารแบบอินทรีย์ถ้าไม่ใส่ตู้เย็นจะเป็นมอด
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	 “เราก็มองว่าถุงที่หนากว่าเดิม	 กับเครื่องซีลสุญญากาศจะเก็บ
รักษาได้นานกว่า	สำาหรับสบู่ลูกค้าต่างประเทศอยากให้เราทำาบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
จากที่เราเคยทำาเป็นกล่องกระดาษสา	 ลูกค้าต่างประเทศกลุ่มหนึ่งต้องการ 
นำาเป็นของฝากของชำาร่วย	 ต้องการกล่องใบตาลโตนด	 ตอนนี้เราจึงสั่ง 
ชาวบ้านสานกล่องรองรับความต้องการ”
	 การขยายตลาดของสนิคา้ชมุชนทา่หินเปน็มาอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ระดบั
ท้องถิ่นไปจนถึงต่างประเทศ	 แต่ปัญหาการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศ	
โดยขาดการบรรจุภัณฑ์ที่ดีส่งผลกระทบอย่างมาก
	 “น้ำาตาลโตนดแบบผง	ปรากฏวา่ทีส่ง่ไปตา่งประเทศ	ถงุบรรจเุกดิแตก 
ระหว่างการขนส่ง	เราก็ขาดทุน	ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน	ภายใต้ชื่อ	
ชมรมวิถีการท่องเที่ยว	โหนด	นา	เล	ต.ท่าหิน	อ.สทิงพระ”	
	 นอกจากตัวบรรจุภัณฑ์แล้ว	พูนทรัพย์เล่าว่าสิ่งที่ยังต้องทำา	คือการ 
ปรับอาคารโรงเรือนผลิตสินค้า	 โดยเฉพาะส่วนของน้ำาตาลโตนดและสบู่ 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน	อย.	
	 “แต่เรายังต้องทำาอะไรมากกว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 เคยพูดกับ
เจ้าหน้าที่กระทรวงวิทย์ฯ	มานานแล้วว่า	เขาต้องทำาวิจัยว่า	ในน้ำาตาลโตนด
มีซูโครสเท่าไร	 แลคโตสเท่าไร	 กลูโคสเท่าไร	 มีคุณค่าทางโภชนาการกับ
ร่างกายอย่างไร	 เพื่อบอกลูกค้าข้างกล่อง	 หรือเนื้อสีเหลืองของลูกตาล 
ที่มีสารเบต้าแคโรทีน	 เราก็ให้คณะเภสัชศาสตร์	 ม.อ.	 มาดูว่ามาทำาสบู่ 
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เพื่อช่วยต่อต้านยับยั้งเชื้อรา	 ต่อต้านอนุมูลอิสระ	 ป้องกันมะเร็งผิวหนัง 
ทำาให้ผิวนุ่มเนียนและขาวขึ้นอย่างไร”
	 ด้านการตลาดเธอมองว่าต้องขยายให้มาก	 ปัจจุบันได้กลุ่มคน 
รักสุขภาพ	จากการไปออกบู๊ทตามงานต่างๆ	
	 “ชาวบ้านบอกว่าของเราแพง	 น้ำาตาลโตนดผงกิโลละ	 200	 บาท	
เทียบน้ำาตาลทรายกิโลละ	 25	 บาทมันต่างกันแต่ถามว่า	 25	 บาทกับการ 
ที่ต้องไปกินยาอยู่ตลอดชีวิต	ต่างกันอย่างไร”
	 เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าแนวคิดและสินค้าสุขภาพระดับชุมชน 
พูนทรัพย์ยังใช้บทบาทประธาน	 อสม.	 ใส่แนวคิดต่างๆ	 ลงไปในกฎเกณฑ์
สุขภาพชุมชน	 เช่นการประกวดโครงการหน้าบ้านน่ามอง	 ให้คนทำาปุ๋ย 
ใช้เอง	ปลูกผักกินเอง	ทำาน้ำายาล้างจาน	น้ำายาสระผม	สบู่	ให้บริโภคน้ำาตาล
โตนด	น้ำาส้มสายชูตาลโตนด	
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	 “เรากใ็ชวิ้ธีแบบแทรกซึม	เพราะคนบา้นเราทัง้ทีรู่ว้า่กนิน้ำาตาลโตนด	
น้ำาส้มตาลโตนดแล้วไม่เป็นเบาหวาน	 แต่ยังไปซื้อน้ำาส้ม	 อสร.มาใช้อยู่ดี 
เป็นค่านิยมที่จะใช้ของคนอื่นก็ต้องมาฝึกวิธีคิด	ให้เขาใช้ของเราด้วย”
	 สิง่ทีเ่ปลีย่นไปทีท่า่หนิหลงัการนำาเสนอและทำาใหเ้หน็ของพนูทรพัย ์
มาต่อเนื่องหลายปี	 ทำาให้ชาวบ้านจำานวนหนึ่งหันมาปลูกข้าวพ้ืนเมือง 
แบบอินทรีย์	 ซึ่งข้าวสังข์หยดมีลูกค้ามาเลเซียสั่งซื้อจำานวนมาก	 เพราะ
ข้าวสังข์หยดท่าหิน	อร่อย	จากสภาพของดินที่สมบูรณ์ในระบบ	3	น้ำา	คือ 
จืด-เค็ม-กร่อย	
	 “เราพยายามพลิกวิธีคิดว่า	การทำานามันก็อยู่ได้	ไม่ต้องซื้อข้าวสาร	
วิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวจากกิโลละ	5-6	บาท	ให้สามารถ
ขายข้าวสารได้	 กิโลละ	 50-60	 บาท	 ใช้วิธีการเก็บข้าวเปลือกเอาไว้สี 
ทยอยขายออก	เหมือนถอนเงินมาจากธนาคารทีละนิด”
	 ขณะที่กิจกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูทะเลจนกุ้งปลามากขึ้น	 ชาวบ้าน 
ยังได้อานิสงส์นำาอาหารทะเลมาแปรรูป	สินค้าใหม่มีทั้งกุ้งแห้ง	ขนมจีบไส้กุ้ง	
น้ำาพริก	แกงไตปลาแห้ง	
	 “ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ์	หลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	
ทำาให้มีหลากหลายรูปแบบ	 คนสนใจสินค้ามากขึ้นแล้ว	 เราคิดว่าน่าจะขาย
ได้มากกว่าเดิม	 ที่จะทำาต่อคือขอมาตรฐาน	 อย.	 และสร้างตลาดที่กว้างขึ้น 
อาจมีศูนย์ผลิตภัณฑ์ให้คนรู้ทั้งจังหวัด”
	 ปัจจุบันมูลค่าสินค้าของท่าหินในกลุ่มน้ำาตาลโตนดมีราว	 500,000	
บาทตอ่ป	ีสำาหรบัผลติภณัฑ์สบู	่มนีกัวิชาการประเมนิวา่ราวปลีะ	1,000,000	
บาท	มีเงินปันผลสมาชิกมากขึ้น	 โดยรายได้สมาชิก	4,000-10,000	บาท
ต่อเดือน	•
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แนวร่วมเยาวชนฟื้นท่องเที่ยวสะกอม
 อภิชัย เกื้อก่อบุญ ปลัด	อบต.สะกอม	อ.เทพา	จ.สงขลา	กล่าว
ถึงแนวคิดมองระบบสุขภาพอันเชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ผ่านโครงการ
เยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมว่า	
	 “จดุเดน่ของเราดา้นโซนทะเลมเีกาะขาม	มปีะการงัธรรมชาตสิมบรูณ	์
เป็นอันดับต้นๆ	ในละแวกทางอ่าวไทย”	
	 นอกจากปะการังธรรมชาติ	ยังมีสัตว์ทะเล	ปลาสวยงาม	หอยเม่น	
ปู	กุ้ง	ปลาโลมา	ขณะในโซนป่าต้นน้ำาของตำาบลสะกอมตั้งอยู่ระหว่างเขาสูง
กับเขาแก้ว	มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบป่าเขา	
	 “จุดเด่นชาวสะกอมเร่ืองอาชีพที่ทำากันมาราว	 20-30	 ปี	 คือการ
ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ”
	 เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งศักยภาพที่พร้อมจัดการเรียนรู้	 และขยาย
ผลต่อกับกลุ่มเยาวชน	 กรณีปะการังเกาะขามได้ร่วมมือกับศูนย์อนุรักษ์	
ทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่งและชมรมดำาน้ำาสมิหลา	 อบรมเยาวชน	 ครู	
ประชาชน	 และบุคลากรในท้องถิ่นส่วนหนึ่ง	 สำาหรับเป็นฐานรองรับการ 
ท่องเที่ยว	
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	 “เราจัดอบรมเตรียมคนกลุ่มนี้	 อีกด้านหนึ่งก็เพ่ือให้เขาเป็นแกน 
ในการอบรมเยาวชนรุ่นต่อไป”
	 เป็นการวางระบบการท่องเที่ยวเพื่ออนาคต	 ท่ีให้นักท่องเท่ียว 
ใช้บริการเรือของชาวบ้าน	ใช้ไกด์เด็กที่พร้อมให้ข้อมูลเรื่องสะกอม	พาลงไป
ดำาน้ำาดูปะการัง	พานักท่องเที่ยวชิมอาหารพื้นบ้าน	
	 “อาหารพื้นบ้านสะกอม	 คือข้าวดอกราย	 เป็นข้าวสุก	 ตำากับกะปิ	
ปลาเค็ม	 กระเทียม	 ตะไคร้	 กินร่วมกับผัก	 ที่ผ่านมาเราได้นำาเสนอในงาน
เทศกาลประจำาปีของสะกอม	คือวันรักษ์เกาะขาม	และวันแตงโม”	
	 โปรแกรมนำาเท่ียวสวนแตงโมปลอดสารพิษ	 จัดให้คนที่ปลูกแตง 
เล่าเรื่องของพวกเขาเอง	
	 “คนปลูกแตงโมปลอดสารพิษมี	15	ราย	ในหมู่	1,	4,	8	พวกเขา 
ทำามานาน	 เพียงแต่เมื่อแตงโมออกมาขายสู่ตลาด	 มันไม่ได้แยกส่วน 
ที่ปลอดสารออกมา	เขาบอกว่าถ้าแยกจะมีปัญหากับแปลงอื่นๆ”
	 ส่วนตลาดเขาน้อย	 ตลาดริมทางขนาดใหญ่ของสะกอม	 กลับเป็น 
ตลาดแตงโมที่ถูกส่งมาจากมาจากทั่วประเทศ	 ไม่อาจการันตีความ 
ปลอดสารพิษ
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	 “เรายังต้องการว่าให้เด็ก
และเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญา	
และชอ่งทางทำากนิ	เพราะไร่แตง
ที่นี่	ให้ผลผลิตราว	2,000	กิโล
ต่อไร่	 ใช้เวลาปลูกและได้ผล 
ใน	3	 เดือน	คนปลูก	10	 ไร่ 
มีรายได้ถึง	 300,000	 บาท 
ใน	 3	 เดือน	 พวกเขายังเป็น 
ต้นแบบของคนที่มีสุขภาวะที่ดี	
จากการนำายอดแตง	ลูกแตงมาทำา 
อาหาร”
	 สรุปเป้าหมายโครงการใน
ภาพรวมต้องการนำาสะกอมไปสู่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	
	 ย้ อ น ก ลั บ ไ ป เ มื่ อ ส อ ง
ทศวรรษก่อน	ชายทะเลสะกอม 
เคยบมูการทอ่งเทีย่ว	มนีกัลงทนุ 

มาทำารีสอร์ท	บ้านพักตากอากาศ	ห้องอาหาร	จำานวนมาก	แต่แล้วเกิดการ
ซบเซาก่อนหน้าเหตุรุนแรงใน	 3	 จังหวัดภาคใต้	 ปี	 2546	 สาเหตุมาจาก	
กระแสตกต่ำาเศรษฐกิจในปี	 2540	 แม้ปี	 2544-45	 กระเตื้องขึ้นมาบ้าง 
แต่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปี	 2546	 เป็นต้นมา	 เป็นตัวฉุด
ให้ลงมาเรื่อยๆ	
	 อย่างไรก็ตาม	 ปลัดอบต.สะกอมเล่าว่า	 ในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมา 
ความไม่แน่ใจเร่ืองทิศทางสถานการณใ์ต	้ทำาใหค้นใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
จะนยิมมาเทีย่วหาดสะกอมในวนัหยดุ	นกัขตัฤกษ	์หรอืวนัสำาคญัจำานวนมาก 
เพราะนกัทอ่งเทีย่ว	กลุม่นีย้งัรู้สกึว่าสะกอม	ปลอดภยักวา่	ในพ้ืนที	่3	จงัหวดั	
ประจวบกับระยะหลังเกิดค่ายลพบุรีราเมศวร์ในพื้นที่	 และบริษัท	 ดิอัมมาร 

96 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



ซึง่เป็นนกัธรุกจิกลุม่มสุลมิ	มาเปดิรสีอรท์ในแนวคดิรสีอรสี์ขาว	โดยเทคโอเวอร 
ลีลารีสอร์ทเดิม	เป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวสะกอมในยุคใหม่	
	 รสีอรท์สขีาว	เปน็รสีอรท์ทีป่ลอดอบายมขุ	ไม่มีเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
ไม่มีลักษณะของการเข้าพักแบบม่านรูด	 อบต.สะกอมยังใช้ที่นี่เป็นต้นแบบ
ให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการปลอดอบายมุข	
	 “เท่ากับว่านี่เป็นทางเลือกใหม่ในเรื่องสุขภาพ	 และสิ่งแวดล้อม 
เป็นจุดขายใหม่	เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวในสะกอมยุคก่อน	อีกอย่างหนึ่ง
แต่ก่อนต่างคนต่างทำา	ตอนนี้มีการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น	พื้นที่	กลุ่มเรือ 
ชาวประมง	 โดยเฉพาะการที่เราดึงเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจมามี 
ส่วนร่วม”
	 กจิกรรมพาเดก็นกัเรยีนประมาณ	40	คนคดัมาจากโรงเรียนในสะกอม 
ไปอบรมที่ลีลารีสอร์ท	ให้เด็กรู้จักรีสอร์ทสีขาว	รู้จักการใช้ชูชีพ	สน็อคเกิล	
แลว้พาไปดำาน้ำาทีเ่กาะขามให้เดก็มคีวามรู้เร่ืองทรพัยากรธรรมชาตสิำาคญัของ
ทอ้งถิน่	พยายามผลกัดนัให้เดก็เปน็มคัคเุทศกน์อ้ย	สรา้งความรูส้กึหวงแหน
สมบัติในท้องที่ตัวเอง	
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	 พบว่าแม้เด็กสะกอมรุ่นใหม่	 บางคนรู้ว่าทะเลหน้าบ้านมีปะการัง 
แต่ไม่เคยเห็นของจริง	 เมื่อพาเขาดำาลงไปดู	 ก็รับรู้ว่าเป็นปะการังน้ำาตื้น 
ที่มีแห่งเดียวในทะเลละแวกนี้และสวยกว่าที่อื่น	แต่ต้องมีการบริหารจัดการ	
เพราะหากต่างคนต่างลงไป	 ไปเหยียบปะการัง	 จะเสียหาย	 แม้ว่าตอนนี้ 
จะดูแลโดยศูนย์อนุรักษ์และศูนย์วิจัยประมงทะเลสงขลา	 ซึ่งมีการปลูก
ปะการังเพิ่มอีกด้วย	ร่วมกับอบต.สะกอม
	 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถไปดูปะการังน้ำาตื้นโดยใช้หน้ากาก 
สน็อคเกิล	 สำาหรับในอนาคตปลัดอภิชัยเล่าว่าจะส่งเสริมการดำาน้ำาแบบ 
สะกูบา	ดำาลงไปดูปลาและปะการังเทียม	ความลึก	13	เมตร	
	 การทำางานเชิงกระบวนการกับชุมชน	 อาศัยกลุ่มประมงพื้นบ้าน 
แม่บ้าน	สำาหรับกลุ่มเด็ก	เน้นเด็กโรงเรียน	ป.6	และ	ม.ต้นในพื้นที่	และ
เด็กในชุมชน	ที่สำาเร็จการศึกษามาแล้วกลับมาอยู่บ้านเกิด	
	 “เราก็ดึงเหล่านี้กลับมา	 กิจกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอาชีพเสริม 
ช่วยเขา”
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	 การชักชวนเยาวชน	 ผู้ประกอบการ	 ชาวประมงพ้ืนบ้าน	 แม่บ้าน	
เกษตรกรแตงโม	เริ่มจากการชวนคุยในวงเล็กเพื่อให้แนวคิด	ก่อนจะมาร่วม
ในกลุ่มใหญ่	 นำาไปสู่การอบรม	 หลังจากนั้นพาไปดำาน้ำาดูปะการัง	 พาไปดู	
แตงโม	การหาแนวร่วมท่องเที่ยวอย่างเช่น	รีสอร์ททั้งลีลารีสอร์ท	อาบาน่า
แปซิฟิค	และบ้านไร่พริ้มเพรา	ในโซนภูเขา
	 “จงัหวะเตรยีมการ	ถอืวา่ไดเ้ดนิมาถงึระดบัหนึง่	และพรอ้มรบักลุม่
นักท่องเที่ยวลงไปดูปะการัง	กลุ่มละ	20-30	คน	มี	อบต.สะกอมกับกลุ่ม
ชาวประมงมาร่วมมือกัน”	
	 นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์กับ	 อบต.	 ประสานงานเรือประมง
พื้นบ้าน	ซึ่งมีอยู่ราว	10	ลำา	แต่ละลำารับได้	10	คน	มีคนในพื้นที่ซึ่งรับการ
อบรมเรื่องความปลอดภัยอยู่
ประจำาเรือคอยดูแล	 กิจกรรมนี้
ใช้เวลา	4	ชั่วโมง	
	 นอกจากดำาน้ำามแีนวคดิ
จะเช่ือมกจิกรรมการไปนมสัการ
วัดพระสามองค์	 น้ำาตกเขาสูง	
วงัใหญ	่เหมอืงเกา่	แปลงแตงโม	
แล้งยังต้องการเป็นจุดการเชื่อม
โยงการท่องเที่ยว	4	อำาเภอของ 
สงขลาคอื	เทพา	นาทวี	สะบา้ยอ้ย 
และจะนะ	
	 ในที่สุดแล้วการเปิด
การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ดี	 แต่
ปลัด	อบต.สะกอมเห็นว่า	เมื่อ
คนมามากเราต้องมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กัน 
ไปด้วย	•
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พัฒนาศักยภาพฐานการเรียนรู ้ 
โหนด นา ไผ่ คน อัตลักษณ์รำาแดง
	 จากการสนับสนนุของมลูนธิชิมุชนสงขลา	ตำาบลรำาแดง	อ.สงิหนคร	
จ.สงขลา	 ได้นำาไปพัฒนาศักยภาพฐานการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม 
โหนด	นา	ไผ่	คน
	 ตำาบลรำาแดงมีประชากร	 8,200	 กว่าคน	 620	 กว่าครัวเรือน 
มีพื้นที่ประมาณ	 6,800	 ไร่	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานา 
เลี้ยงสัตว์	ทำาต้นตาลโตนด	และรับจ้าง	
	 ที่ผ่านมา	 อุดม ทักขระ	 นายก	 อบต.รำาแดง	 พยายามพัฒนา 
ท้องถิ่นบ้านเกิดเพื่อมุ่งเน้นให้คนรำาแดงและลูกหลานสำานึกรักบ้านเกิด	
วิสัยทัศน์	 คือ	 ยึดหลักการใช้ทรัพยากรในพื้นถิ่นในพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ 
มากทีส่ดุ	ไมว่า่จะเปน็ทรพัยากรทางดา้นชวีภาพ	กายภาพ	ทางดา้นวัฒนธรรม	
พยายามสร้างให้คนรำาแดงต้องมีคุณลักษณะ	คือจิตอาสา   
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	 การเข้ามาของวัฒน-
ธรรมใหม่	 คือวัฒนธรรม
บริโภค	 ทำาให้สังคมของ
ตำาบลรำาแดงล่อแหลม 
สุ่มเสี่ยงในหลายเรื่อง	
เช่น	 การที่ต้องหารายได้
ให้ได้มากๆ	 จึงจะทำาให้
มีชีวิตที่ดีได้	 ทำาให้คน 
รำาแดงลืมวิถีชีวิตแบบ 
พอเพียง	 ลืมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเดิมๆ	 ท่ีสามารถ
สร้างอาชีพ	 และอยู่ได้

อย่างมีความสุข	 วันนี้จึงต้องหันกลับมาฟื้นฟูวิถีชีวิต	 และภูมิปัญญาที่เรามี	
โดยเฉพาะวิถีชีวิต	“โหนด	นา	ไผ่	คน”
	 มีการทำาฐานเรียนรู้	“โหนด	นา	ไผ่	คน”	ทำาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชงิเกษตรและวฒันธรรม	โดยสิง่ทีท่ำาใหพ้ีน่อ้งชาวรำาแดงเพิม่พนูองคค์วามรู	้
และได้มีโอกาสจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากคนภายนอกที่เข้ามา
	 โครงการ	“โหนด	นา	ไผ่	คน”	จงึมุง่เนน้ใหท้กุคนมีจติสำานกึรกับา้นเกดิ 
ทีเ่ป็นโครงการใหญค่รอบคลมุเรือ่งราวทัง้หมดของรำาแดงทีป่ระกาศเปน็วาระ
ชุมชน	 มีการจัดตั้งศูนย์รวมความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคน 
ในตำาบล	ใหล้กูหลานเยาวชนตำาบลรำาแดงไดส้บืทอดใหค้งอยูก่บัชมุชนสบืไป	
ได้แก่	ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต	“โหนด	นา	ไผ่	คน”	ที่อยู่คู่กับคนตำาบลรำาแดง
มาช้านาน	เช่น	ฐานการเรียนรู้ตาลโตนด	ฐานการเรียนรู้บ้านใบตาล	ฐานการ
เรียนรู้การอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่น
 ดารารัตน์ ชัยมนตรี เล่าว่าล่าสุดทาง	อบต.	รำาแดงสามารถจัดฐาน	
การเรียนรู้	4	ฐาน	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	โหนด	นา	ไผ่	ประกอบด้วย
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	 1.	ฐานการเรียนรู้	ตำาบลรำาแดง	ที่อบต.รำาแดง
	 2.	ฐานการเรียนรู้	วัฒนธรรมโหนด	ที่บ้านนายเพียร	มะเดื่อ
	 3.	ฐานการเรียนรู้	บ้านใบตาล	ที่บ้านคุณอุบล
	 4.	ฐานการเรียนรู้	ครัวรำาแดง	ที่หมู่	5

	 ในการจดัการทอ่งเทีย่ว	ไดก้ำาหนด	10	สิง่ทีต่อ้งทำาเมือ่มารำาแดงคอื 
	 1.	ฟังประวัติชุมชน
	 2.	ศึกษาวัสดุทดแทน(ทางตาลโตนด)
	 3.	ชิมและชมการทำาน้ำาตาลโตนด
	 4.	ลงดูคลองสทิงหม้อ
	 5.	ฝึกหัดเย็บตับตาล
	 6.	ดูบ้านที่ทำาจากใบตาล
	 7.	ชมภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม	โหนด	นา	ไผ่	
	 8.	รับประทานอาหารพื้นถิ่นรำาแดง
	 9.	ฟังเพลงบอกวิถีรำาแดง
	 10.ไหว้พระวัดป่าขวางและวัดห้วยพุด	
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	 ล่าสุดมีการดำาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน	 และพนักงานจ้าง 
ผู้บริหาร	 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลรำาแดง	 ผู้นำาชุมชน 
“อบรมฐานทรพัยากรทอ้งถิน่	:	โครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชดำาริฯ	มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	37	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน 
มีความรู้เกี่ยวกับงานและพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น	 ถือเป็น 
การพฒันาศกัยภาพของแหลง่เรียนรู้เดมิทีม่อียูใ่นตำาบลรำาแดง	วถิวีฒันธรรม	
โหนด	นา	ไผ่	คน	
	 “ทำาให้ตำาบลรำาแดงมแีหลง่เรียนรู้เพิม่ขึน้	และมีฐานเรยีนรูท้ีบ่รรยาย 
โดยวิทยากร	 ชาวบ้านที่ได้ดำาเนินชีวิตประจำาวันอยู่จริง	 ทางองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลรำาแดงจะสนับสนุนเพื่อต่อยอดการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ตอ่ไป	การทำางานแบบบรูณาการ	การพฒันาภายใต	้บรบิททีช่ดัเจนและนโยบาย
สาธารณะ	10	แนวทาง	ที่ชาวบ้านในชุมชนยอมรับ	 เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง 
ที่ทำาให้รำาแดงได้มีการพัฒนาสู่ตำาบลแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและยั่งยืน”	•
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กติกาชุมชนมุสลิมรักษาลำาคลอง
ชุมชนบ้านใหม่ ตำาบลคูเต่า 
	 เมื่อปี	2556	อับดุลรอเฉด	บิลและ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน	
ต.คูเต่า	 อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 เริ่มมีบทบาทในการเป็นผู้นำาในการพัฒนา
ชุมชนคูเต่า	โดยมีบทบาท
	 -	สรา้งแนวรว่มฟืน้ฟทูรัพยากรและเฝ้าระวังไม่ใหน้ายทนุบกุรกุพ้ืนที ่
	 	 ทำานากุ้ง	 โดยให้สมาชิก	 มีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลน 
	 	 ขนาด	400	กว่าไร่	และดำาเนินการเพื่อเอาพื้นที่ถูกบุกรุกกลับมา 
	 	 เป็นของชุมชน	
	 -	จดัตัง้กลุม่ส่งเสริมอาชพีประมงพืน้บา้น	ตำาบลคเูต่า	มีคนในชมุชน
	 	 ทอนสำาโรงมาเป็นสมาชิก	 45	 คน	 ทางกลุ่มจะช่วยเหลืองบซื้อ 
	 	 อปุกรณก์ารประมงบางสว่น	แตต่อ้งจา่ยกลบัคนื	แบบไมม่ดีอกเบีย้	 
	 	 เงินที่กลับมาก็บริหารกลุ่มต่อ	
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	 “ ช า ว ป ร ะ ม ง ที่ นี่ มี 	
มุสลิมเป็นหลัก	 วิธีคิดของคน 
ในชุมชนมีความแตกแยกกันอยู่ 
ถ้ามีอะไรอ่อนไหวในชุมชนแม้
เพียงเล็กน้อยก็ขัดแย้งกัน”	
อับดุลรอเฉดเล่าว่า	 เมื่อผ่าน
กระบวนการของกลุ่มระยะหนึ่ง
ไดร้บัความรว่มมอืมากขึน้	ตอนนัน้ 
เขาเชื่อว่าคนทั้งหมู่บ้านจะเข้า 
มาร่วมเพราะเหน็ประโยชน	์สิง่ทีท่ำา 
ควบคู่กับการฟื้นฟูป่าชายเลนคือ
การจดัการบรหิารเกีย่วกบัผลผลติ 
ของกลุ่มโดยทางกลุ่มจะมีการ
เข้ามารับซื้อผลผลิตของกลุ่มเอง 
ในราคาท่ีเ ป็นธรรม	 และช่วย
คลีค่ลาย	ความขดัแยง้ทางการเมอืง 
ในชุมชนท่ีมีอยูใ่หเ้ขา้ใจกนัมากขึน้	ทำาใหอ้าจหาชอ่งทางให้ทำาอะไรดีๆ 	กบัชมุชน 
เชน่การจดักลุม่ออมทรพัย	์การปรบัเปลีย่นวธิคีดิทางการเมอืง	การสรา้งการ
มีส่วนร่วมทางสังคม	
	 ปี	 2557	 เขาจึงหันมาจัดทำากฎกติกาชุมชนบ้านใหม่	 ณ	 จุดที่ 
ตั้งบ้านของเขา	ซึ่งเป็นชื่อเรียกหย่อมบ้านหนึ่งของหมู่	5	ในเทศบาลตำาบล
คูเต่า	อำาเภอหาดใหญ่	
	 การทำางานคราวนี้ยังคงขับเคลื่อนโดยกลุ่มประมงพื้นบ้าน	 ที่มีอยู่ 
ก่อนแล้ว	 แต่เขาพบว่าในก้าวใหม่ของพวกเขา	 สุดท้ายแนวร่วมประชาชน
ท่ัวไปยังน้อย	 ทีมงานที่เป็นแกนเหนียวแน่นนอกจากเขาล่าสุดเหลือเพียง
แกนนำาปะมงพื้นบ้านอันประกอบด้วย	ยารี	บินหีม,	ปัญญา	บินหมัด,	ยาดีบ 
บินลาเต๊ะ	และหนีด	บินหีม	เท่านั้น	
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	 “ปญัหาสาธารณะทีไ่มม่ใีครดแูลสำาหรบัชมุชนของเรา	ชว่งทีผ่า่นมา 
คือคลองอันเป็นสายน้ำาชีวิตของเราเรียกว่าคลองทอนสำาโรงที่แยกมาจาก
คลองอู่ตะเภา	คลองนี้จะไหลผ่านบ้านใหม่ระยะทาง	1	กิโลเมตร”
	 อับดุลรอเฉดเล่าความเป็นมาว่าปี	 2514-20	 คลองทอนสำาโรง 
เคยเป็นทางสัญจรทางน้ำาของผู้คนทั่วไปเพราะยังไม่มีถนน	ตอนนี้คนที่ยังใช้ 
สัญจรมีเพียงชาวประมงอย่างเดียว	 จากปัญหาของคลองทั้งตื้นและเต็ม 
ไปด้วยขยะ	โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม	-	กรกฎาคมของทุกปี	ขยะอุด
ตันจนน้ำาไม่ไหล	ส่งผลถึงการทำามาหากิน	ของชาวประมง	เพราะเรือวิ่งออก
ไปหาปลาไม่ได้	
	 สำาหรบัขยะพวกเขาคดิวา่อาจมาจากชมุชนเองกบัขยะทีล่อยน้ำาจาก
ต้นน้ำาคลองอู่ตะเภา	 ประกอบกับต้นไม้ข้างคลองที่เอนยื่นเข้าหากัน	 ทำาให้
คลองแคบ	 และยังเป็นตัวดักขยะหลายร้อยพันอย่างไม่ว่า	 ขวดพลาสติก 
ถุงพลาสติก	โฟม	ขวดน้ำา	เสื้อผ้า	กระสอบ	พัดลม	ตู้เย็น	ฯลฯ	
	 “ขยะพวกนี้มันกระทบกับเครื่องมือหากินของชาวประมงเรา 
อย่างใบจักรเรือที่ติดขยะต้องเปลี่ยนกันบ่อย	เราก็มานั่งคุยว่าจะทำาอย่างไร”	
	 อับดุลรอเฉดมองว่าปัญหาจากปัจจัยภายนอกอาจเปล่ียนยาก 
แต่สำาหรับคนในชุมชน	 ได้คิดจะสร้างจิตสำานึกให้คนหันมารักษาดูแลคลอง	
โดยเราขอความร่วมมือไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง	 ซึ่งทำาเป็นข้อตกลงร่วมของ
ชุมชน	ประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม	2557	ที่ผ่านมา	
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	 กระบวนการจัดทำากติกาชุมชน	มีการเรียกประชุมที่มัสยิดบ้านใหม่	
หลงัประชมุเสรจ็	มมีตแิลว้	ไดป้ระกาศกตกิาชมุชนออกทางเคร่ืองขยายเสียง	
มีประเด็นสำาคัญคือ	
	 1.	การจัดการสิ่งแวดล้อม	
	 2.	การจัดการสัตว์เลี้ยง
	 3.	เศรษฐกิจชุมชน	
	 กติกาชุมชนนี้	 มีโต๊ะอิหม่ามเป็นประธาน	 ใช้มาตรการทางสังคม
อิงศาสนาอิสลามที่เรียกว่า	“ฮูกมปากัต”	เสมือนธรรมนูญหมู่บ้าน	การขับ
เคลื่อนเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ	นำาโดยกลุ่มประมงพื้นบ้านซึ่งมีความเป็นกลุ่ม
ชัดเจนอยู่แล้ว	
	 กติกาจัดการสัตว์เลี้ยง	 มาจากปัญหาคนเลี้ยงวัวควายปล่อยให้ 
หากินเอง	 สร้างปัญหาไปกัดกินพืชผักเพื่อนบ้าน	 จึงวางกติกาว่าถ้ามีสัตว์ 
ไปกินของคนอื่น	คณะกรรมการกติกาชุมชน	จะเข้าไปคุยกับเจ้าของสัตว์ว่า
จะรับผิดชอบอย่างไร	เน้นการตกลงเจราจา	
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	 ดา้นเศรษฐกจิชมุชน	เนน้ไปทีก่ารออมทรพัย	์โดยใครมาเปน็สมาชกิ
กลุม่ออมทรพัยจ์ะไดท้นุ	ไปเสรมิในอาชพีทีต่นทำาอยูแ่ลว้	กตกิาชมุชนบงัคบั
ใหค้นทัง้หมูบ่า้นมาเปน็สมาชกิของกลุม่ออมทรพัย	์ซึง่ตอนนีท้กุบา้น	เขา้เปน็
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์แล้ว	
	 กรณีขยะในลำาคลอง	เป็นประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม	ซึ่งนับว่า 
มีความคาดหวังและเห็นรูปธรรมมากที่สุดนั้น	 เบื้องต้นตกลงเบื้องต้นว่า 
ให้ทุกคนจัดการขยะที่หน้าท่าน้ำาตัวเอง
	 “ส่วนพบใครทิ้งขยะ	คนที่เป็นญาติพี่น้องคนนั้นจะต้องไปคุยตกลง
ทำาความเข้าใจ	 ขอความร่วมมือ	 เพราะถือว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านใหม่	
เปน็ญาตพิีน้่องกนั	ญาตสินทิใครนา่จะตอ้งคยุกอ่น	เพราะจะไม่กระทบกระทัง่
กันมาก”
	 การใช้ญาติพี่น้องเข้าไปเจรจาเมื่อเกิดปัญหาจะใช้ทุกกรณี	 ไม่ว่า
กติกาด้านสัตว์เลี้ยงหรือเศรษฐกิจชุมชน	 จากพื้นฐานที่มองว่าคนในชุมชน 
มีความเป็นญาติกลุ่มต่างๆ	ที่น่าจะคุยตกลงกันได้	
	 “ใครฝา่ฝนืกป็ลอ่ยไปกอ่น	และเนือ่งจากเราใชก้ลุม่ประมงพืน้บา้นมา
ทำางาน	จงึบงัคบัไดส้ว่นหนึง่ว่าถา้ไมร่ว่มมอื	ทางกลุม่กจ็ะไมช่ว่ยเขาเหมือนกนั 
ส่วนนี้มีหลายคนอยากมาเป็นสมาชิกของกลุ่มเพราะได้รับสิทธิประโยชน์”	
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	 หลังการประชาสัมพันธ์ในประเด็นนี้ออกไปกับชาวบ้านใหม่ 
เขาพบว่า	 มีทั้งการตอบรับและไม่ตอบรับ	 โดยคนที่ไม่ตอบรับกรณีขยะ 
บางคนให้เหตุผลว่าเขาทิ้งขยะมานาน	 ไม่มีความจำาเป็นต้องใช้คลอง	 จะทำา
อะไรกับคลองก็ได้
	 “เขามองเป็นเรื่องไร้สาระ	และถามว่าเราเป็นใครที่มาทำา”
	 เขาเล่าว่าตอนแรกก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมาร่วมเก็บขยะในคลอง 
ต่างยอมรับว่าการลงมาช่วยคลองทำาให้เดินเรือสะดวกขึ้น	 ยิ่งการสนับสนุน
จากมูลนิธิชุมชนสงขลา	 และอบจ.สงขลา	 ด้านงบประมาณและเครื่องมือ 
ลงมาก็ช่วยแก้ปัญหา	เห็นได้ชัดว่านำาความสุขกลับมา	แต่พอทำาไปๆ	หลาย
คนก็ถอยห่าง	 เพราะมองว่าเหนื่อยเกินไป	 ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเอง
โดยตรง	ไม่เหมือนออกทะเลแล้วได้ปลาไปขายได้เงิน	
	 “ผมว่าเป็นธรรมดาของการทำาเรื่องแบบนี้ที่จะต้องใช้เวลาในการ
ทำาความเข้าใจ”
	 ในชุมชนที่ยังไม่ตื่นตัวทางการพัฒนามากนัก	 อับดุลรอเฉดยอมรับ
ว่าต้องรับแรงเสียดทานจากกลุ่มทางการที่มีอยู่	 เขายอมรับว่าเป็นเพียงคน
กลุ่มหนึ่งเล็กๆ	 ที่อยากมีส่วนหาแนวทางแก้ปัญหาของชุมชน	 ที่เคยมีรอย 
ขัดแย้งจากการเมืองท้องถิ่นในชุมชนเอง	
	 “ผู้นำาทางการเขาว่าเราไปทำาเฒ่า	 ยุ่งงานชุมชน	 แต่เราบอกแล้ว
ว่าท่ีผ่านมาเราเสนอให้เขาทำาอะไรบ้าง	 อย่างเรื่องขยะก็ไม่ได้รับการตอบรับ	
เราก็ต้องช่วยตัวเอง	 แต่เราบอกเสมอว่าไม่เล่นการเมืองแน่นอน”	 เขาว่า 
สิ่งที่ต้องเดินหน้าต่อหลังจากปัญหาขยะคือเร่งแก้ปัญหาคลองตื้นเขิน		
	 “ถา้เราแกป้ญัหาคลองผา่นเรือ่งอืน่นา่จะงา่ย	คนในชมุชนนา่จะเชือ่ 
เพราะคนทีน่ี่กวา่จะเชือ่ตอ้งไดป้ระโยชนก์บัตวัเองโดยตรงจรงิๆ	เรากพ็ยายาม
ทำาละครับ”	
	 ความเปลีย่นแปลงทีพ่อเห็นอยูบ่า้งคอืคนบา้นใหมเ่ริม่มาพดูในเรือ่ง
เดียวกันมากขึ้น	ทุกคนอยากเข้าร่วมมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำา	เพียงแต่ยัง
ไม่ยั่งยืนพอจะรวมกลุ่มกันทำางานได้ยาวนาน
	 งานจิตอาสาต้องการคนเสียสละ	เขาหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อชาวบ้าน
เห็นประโยชน์	น่าจะกลับมาร่วมงานกันอีก	•
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ท่าช้าง : ตำาบลต้นแบบผู้สูงอายุระยะยาว
	 เทศบาลตำาบลท่าช้าง	 อำาเภอหาดใหญ่	 เป็นต้นแบบการจัดการ 
กองทุนฯ	 ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบราชการ	 ออกแบบการทำางานระดับ
พื้นที่จริงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับ 
บริบทที่เป็นจริง	 บนพื้นฐานการบริหารที่ฝ่ายราชการเข้าใจบทบาทตนเอง	
ฝ่ายการเมืองสนับสนุนอย่างเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากองทุน
	 หลกัคดิของ	สกลุศริ ิศริสิงคราม ผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำาบลท่าช้าง	สะท้อนว่าต้นทุนการทำางานไม่ได้เริ่มที่เงิน
แต่เริ่มที่ใจกับการศึกษา	 ทุกคนที่ทำางานต้องกระตือรือร้นในงานของตัวเอง 
มจีติสาธารณะ	ทุม่เท	เสยีสละ	จรงิใจ	จงึจะสามารถดงึคนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม 
ให้ได้	 มุ่งถึงของจริงคือชาวบ้าน	 เพิ่มเติมวิชาการ	 องค์ความรู้	 นวัตกรรม
สุขภาพมาใช้อย่างสอดคล้องกับปัญหาและพื้นที่อยู่ตลอดเวลา	
	 จากฐานดังกล่าว	 ทุกวันนี้จึงพาเทศบาลขับเคล่ือนตำาบลต้นแบบ 
ผู้สูงอายุระยะยาวอย่างได้ผล
	 สกุลศิริเล่าที่มาของการมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ว่า	 มาจากการศึกษา
ประชากรตำาบลท่าช้าง	 พบว่าประชากรเด็กจำานวนน้อยลง	 กลุ่มวัยแรงงาน
มากที่สุด	ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ	กำาลังมากขึ้นปีละ	1%	จึงเห็นได้ว่าแนวโน้ม	
ผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่สังคมเปลี่ยนไป	
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	 ป	ี2556	ประชากรผูส้งูอายทุีต่ำาบลทา่ช้างม	ี10.66%	ของประชากร	
ประกอบกับลักษณะครอบครัวที่เปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัว
เดี่ยว	 ประชากรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ	 (เบาหวาน,	 ความดันโลหิตสูง,	
มะเร็ง,	หัวใจและหลอดเลือด)	เพิ่มมากขึ้น	
	 ที่สำาคัญที่สุดคือการพบว่าในพื้นที่เทศบาลตำาบลท่าช้าง	 มีผู้สูงอายุ
ฆ่าตัวตาย	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสุขภาพจิตของประชาชนในกลุ่มนี้ที่ต้องดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง	และมีทิศทางชัดเจน	
	 สกลุศิริเลา่ว่าไดม้วีางแผนพฒันาคณุภาพชวีติของผูสู้งอายรุะยะยาว
ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี	2553	เริ่มมาจากการขายความคิด	และคัดเลือกจิตอาสา 
ภายใต้ชื่ออาสาสมัครสุขภาพ	
	 “ใครก็ได้มาทำา	 แต่ไม่มีค่าตอบแทน	 เป็นการเริ่มต้นให้องค์ความรู้	
เรื่องผู้สูงอายุ	และการดูแลผู้สูงอายุ	จัดทำาฐานข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สุขภาพจิต”
	 มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย	 ระดับเทศบาลมีสมาชิก	 70-80	 คน 
จัดทำาธนาคารคุณความดี	เอื้ออารีผู้สูงวัย	ผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาส	โดยได้รับ 
งบสนบัสนนุจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ	ดำาเนนิงานในพืน้ที	่18	หมูบ่า้น/
21	 ชุมชน	 ซึ่งส่งผลให้กองทุนฯ	 ได้รับคัดเลือกเป็นกองทุนหลักประกัน
สุขภาพหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นดีเด่นจาก	สปสช.	
	 ปี	 2554	 เทศบาลตำาบลท่าช้างสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนผูส้งูวัย/ผูพ้กิาร	โดยการกระตุน้ใหผู้ส้งูอายใุนพืน้ที	่
18	 หมู่บ้าน/21	 ชุมชนเข้าใจถึงบทบาทและสิ่งที่ควรจะทำาเพ่ือตนเองและ
ครอบครวั	รวมตัวกนัเปน็ชมรมผู้สงูอาย	ุ12	ชมรม	และรวมตัวกนัเปน็เครอืขา่ย 
ผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลท่าช้าง	 มีสมาชิก	 986	 คน	 จากจำานวนผู้สูงอายุ 
ทั้งหมด	1,928	คน	มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อมาในคำาขวัญ	
“สงูวยัอยา่งมคุีณคา่	ชราอยา่งสมศกัดิศ์รี”	และสรา้งองคค์วามรูใ้หท้กุชมรม
ทำากิจกรรมของตนเอง	
	 เครือข่ายนีม้บีทบาทนำาหนา้เทศบาล	โดยการออกไปใหม้กีารรวมตวั 
กันเป็นชมรมได้	 13	 ชมรม	 ชื่อชมรมตามช่ือชุมชนต่างๆ	 ออกไปสอน 
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การออกกำาลังกาย	 ทำากิจกรรม	 และรวมเป็นเครือข่ายใหญ่คือ	 “เครือข่าย 
ผู้สูงอายุตำาบลท่าช้าง	
	 “งานชมรม	 เราจะคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังมากกว่าจะออกหน้า	
คาดหวังว่าในท้ังหมด	 หากมีความเข้มแข็งเกิดขึ้น	 3-4	 ชมรม	 ก็น่าสนใจ 
ใน	13	ชมรมที่มีอยู่	 เราเลือกมาพัฒนาให้เข้มแข็งปีละชมรม	ที่เหลืออาจ
นั่งดูก่อนไม่ใช่ว่าไม่ทำา	 เพียงแต่เขาขยับได้ไม่เต็มที่	 เราก็ใช้ที่สำาเร็จเป็น 
ต้นแบบ”	สกุลศิริเล่า
	 การบริหารกลุ่มมีรูปแบบของคณะกรรมการและผลงานออกมา 
ในรูปของกิจกรรมต่างๆ	
	 “ถ้ารวมกันแล้วไม่ทำาอะไรก็ไม่รู้จะรวมกันทำาอะไร	 แต่พอคิด 
งบประมาณกม็ชีอ่งทางทีเ่ราจะเขา้สนนัสนนุ”	เธอเลา่	มผีลสำาเรจ็คอืมชีมรม
ผู้สูงอายุ	ได้รับการสนับสนุนจาก	สปสช.	คือชมรมบ้านป่ายาง	และชมรม
บ้านดินลาน	 ส่วนเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนคือ	 อสม.บ้านหนองจูด, 
อสม.บ้านควนเหนือ,	อสม.บ้านยางงาม	และรพ.สต.บ้านป่ายาง
	 เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลท่าช้าง	 ยังได้มีมติให้มีการแข่งขัน	
กีฬาบานไม่รู้โรยเกมส์ครั้งที่	 1/2554	 โดยรับสนับสนุนงบประมาณจาก 
สถานประกอบการในพื้นที่	
	 ปี	2555	เทศบาลตำาบลทา่ชา้งไดส้นบัสนนุงบประมาณให้ดำาเนนิการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจติผูส้งูอายตุำาบลทา่ชา้ง	โดยพฒันาศกัยภาพ 
อสม.เร่ืองการเยี่ยมบ้าน/การจัดทำาแผนพัฒนาระดับยุทธศาสตร์,	 การส่ง
เสริมสุขภาพกายและจิตใน	 12	 ชมรม,	 จัดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
จัดกีฬาบานไม่รู้โรยเกมส์	ครั้งที่	2/2555,	กิจกรรมทันตสุขภาพ,	การระดม
ทนุจดัตัง้กองทนุชว่ยเหลอืผูส้งูอายตุดิบา้น	/ตดิเตยีง,	การประกาศเกยีรตคิณุ
ผู้สูงอายุ
	 มีการส่งเสริมให้ทุกชมรมเดินทางไปดูงาน	 แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตรัง	กระบี่	พังงา	และสุราษฎร์ธานี
	 “อาจมีค่านิยมไม่ดีเกี่ยวกับการพาคนไปศึกษาดูงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น	แต่เราไม่ได้ 
คิดอย่างนั้น	 เราให้ความรู้ให้เขา
ก่อนว่าเราจะพาเขาไปดูอะไร	
พอกลับมาแล้วเราจะมีกิจกรรม
ถอดบทเรียนว่าท่ีไปดูมาได้อะไร	
และสามารถเอามาใช้กับพื้นที่
เราอย่างไร	 ไม่อย่างนั้นจะเป็น
เพียงการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มี
ประโยชน์”
	 การทำางานต่อเนื่องทำาให้
เทศบาลตำาบลท่าช้างได้รับโล่
เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่นระดับเขต	 ในการ
สนับสนุนรวมพลังสร้างเครือข่าย
สุขภาพผู้สูงอายุและสร้างสังคม
แห่งความดีงาม	จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
	 ปี	 2556	 เทศบาลตำาบลท่าช้างสนับสนุนงบประมาณโครงการ
มหกรรมสง่เสรมิสขุภาพจติผูส้งูอาย	ุใหด้ำาเนนิการตอ่	และไดป้ระกาศตำาบล
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	 จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณผุ้สูงอายุ 
ดเีดน่ระดบัชมรม	12	ชมรม	/ผู้สูงอายุสุขภาพกายด,ี	ผู้สูงอายุสุขภาพฟันด,ี	
ผู้สูงอายุสุขภาพจิตดี	(เทพบานไม่รู้โรย)	ระดับเทศบาลเป็นครั้งแรก	ได้รับ
ความร่วมมือจากภาคเีครอืขา่ยและการสนบัสนนุงบประมาณจากภาคเอกชน
	 “จดัแขง่กฬีาเราแจกเหรียญรางวัล	เขาดใีจมาก	และบอกวา่ในชวีตินี ้
เขาไม่คิดว่าจะได้เหรียญ	 หรือในการประกวดเทพี	 พวกเขาจะสนุกกันมาก
จนคนทำางานอย่างเราพากันหายเหนื่อย	ในงานแข่งกีฬาผู้สูงอายุ	ซึ่งมาร่วม	
500-600	 คน	 เรากลัวว่าจะมีคนเป็นลม	 มีการเตรียมรถพยาบาลเอาไว้ 
ก็ไม่มีผู้สูงอายุเป็นลม”
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	 เครอืขา่ยผูส้งูอาย	ุ12	ชมรม	ไดเ้ดนิทางไปศกึษาดงูานในการพฒันา
ศนูย์สง่เสรมิจติใจคอืการดงูานแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัวดัสง่เสรมิสขุภาพ,	
มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ	10	แห่ง
	 ภาคประชาชน	อสม.เทศบาลตำาบลท่าช้าง	จัดทำาโครงการสุขภาพดี
วถีิไทยผูส้งูวยัเทศบาลตำาบลทา่ชา้งหวัใจเขม้แขง็	สง่เสรมิการออกกำาลงักาย	
ทันตสุขภาพ	และสุขภาพจิต
	 เครอืขา่ยผูส้งูอายเุทศบาลตำาบลท่าชา้ง	ออกเย่ียมบา้นผูสู้งอายปุว่ย
ตดิบา้นตดิเตยีง	โดยใชง้บจากกองทนุ	“ธนาคารคณุความด	ีเอือ้อาร	ีผูพ้กิาร	
ผู้ด้อยโอกาส”	
	 เธอเล่าว่าการออกเยี่ยมผู้สูงอายุพบว่า	 บางคนเคยเป็นถึงโต๊ะครู 
ที่คนเคารพนับถือ	แต่ป่วยนอนติดเตียงมา	12	ปี	เมื่อคณะเยี่ยมไปเขาถึง
กับรอ้งไห	้กพ็บวา่เขาไมไ่ดต้อ้งการของเยีย่ม	และลกูหลานกด็แูลด	ีเพยีงแต ่
สังคมไม่ได้ช่วยดูแล	 เหลียวแลให้กำาลังใจเขา	ทั้งที่เคยมีบทบาทสำาคัญทาง
สังคมมาก่อน
	 “ปี	56	ยงัถอืวา่ยงัไมป่ระสบความสำาเรจ็	เพราะยงัมผีูส้งูอายฆุา่ตวัตาย 
เป้าหมายที่ต้องการคือผู้สูงอายุ	สุขภาพกาย	สุขภาพจิตดี	อยู่ร่วมกับสังคม
ช่วยเหลือชุมชนได้”	
	 ปี	 2557	 เน้นส่งเสริมสุขภาพกายและจิต	 เป็นการใช้ฐานข้อมูล 
ที่ชัดเจน	 จัดประเภทของผู้สูงอายุ	 จัดกิจกรรมตามตัวชี้วัด	 ตำาบลต้นแบบ
ผู้สูงอายุระยะยาว	 ทำางานแบบสหวิชาชีพ	 (ชุมชน	 รัฐ	 ท้องถิ่น	 จิตอาสา	
สถานประกอบการ)	 ใช้งบประมาณจากเทศบาล	กองทุน	สปสช.	กองทุน	
“ธนาคารคุณความดี	 เอื้ออารี	 ผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาส”	 ของเครือข่าย 
ผู้สูงอายุ	และมูลนิธิชุมชนสงขลา	
	 การดำาเนินงานยงัคงขบัเคลือ่นไปเรือ่ยๆ	โดยการนำาผลงานในแตล่ะป ี
มาวิเคราะห์	 และวางแผนการดำาเนินงานต่อไป	 และสร้างองค์ความรู้ในทุก
ภาคเครอืขา่ยใหม้คีวามเขา้ใจและมสีว่นรว่มไปเรือ่ยๆ	เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื
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	 “เราทำางานตรงนี้	 ต้องประสานประโยชน์ระหว่างการเมืองท้องถิ่น	
ข้าราชการ	และผลประโยชน์ของประชาชน”	
	 เปา้หมายของผูอ้ำานวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มเทศบาล
ตำาบลทา่ชา้ง	ผูส้งูอายทุีย่งัดแูลตวัเองได	้จะตอ้งไปชว่ยดแูลผู้สูงอายตุดิเตียง
อย่าให้เขานอนอยู่คนเดียวที่บ้าน
	 “เราคิดว่าจะดูแลผู้สูงอายุจนถึงเชิงตะกอน	 ในส่วนผู้ป่วยที่ยัง
ไปไหนมาไหนได้ไม่น่าห่วง	 เราจึงมาสนใจที่ผู้ป่วยติดเตียง	 ซึ่งรพ.บางกล่ำา	
เขาจะมีฝ่ายเวชปฏิบัติ	 ซึ่งเขามีงานแพทย์แผนไทย	 และกายภาพบำาบัด 
อยู่ด้วย	และผอ.	ก็ให้ความสำาคัญ	 เราก็เลยคัดทีมอาสา	ซึ่งมีอสม.	หรือ 
ผู้สูงอายุไปให้รพ.บางกล่ำา	 ให้นักกายภาพบำาบัดอบรมคนกลุ่มนี้	 ให้มาดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่”
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	 การลงไปเยี่ยมจะให้นักการเมืองไปด้วยเพราะท้องถิ่น	 เป็นการ
ทำางานการเมือง	 แต่เมื่อนักการเมืองกลับ	 ทีมเจ้าหน้าที่	 ทีมกายภาพ 
อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมจะต้องยังอยู่	 เพื่อให้ความรู้เรื่องดูแลผู้ป่วยต่อ 
อย่างเช่น	 มองเห็นการมีปัญหา	 ซึมเศร้า	 อยากฆ่าตัวตาย	 ต้องรีบปรึกษา 
ฝ่ายเวชปฏิบัติ	 รพ.บางกล่ำาทันที	 จะทำากายภาพอย่างไร	 ทีมของเทศบาล	
และเครือข่ายจะบอกสอน	และอาสาจะตามไปดูต่อเนื่อง	การทำางานยังเน้น 
การถามปัญหาจากชุมชนก่อนเสมอ	
	 เน่ืองจาก	 สปสช.	 ได้เลือกพื้นที่อำาเภอบางกล่ำาเป็นต้นแบบที่ทำา	
โครงการการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว	ทีป่ว่ยตดิบา้นตดิเตยีง	มกีารอบรมอาสา
สมัครในพื้นที่	เพื่อส่งลงไปดูแลผู้สูงอายุ	ซึ่งถ้าท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุน
อาสาสมัคร	ทางสปสช.	อาจใช้เงินกองทุนเข้ามาช่วยดูแล	ซึ่งเป็นการศึกษา
นำาร่อง	ประเมินความสำาเร็จ
	 “เราก็เห็นว่ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยดูแล	ซึ่งตรงกับงานของเราแล้ว	
จะมอีาสาสมคัรอกีกลุม่ทีผ่า่นการฝกึอบรมมาอยา่งเปน็ระบบราว	30	คนแลว้” 
	 ถงึทีส่ดุสกลุศริิมองว่าทีผ่่านมาไดเ้อาปญัหามาทำาเรือ่งศนูยผ์ูส้งูอาย ุ
ดว้ยเหตผุลทีว่า่งานสาธารณสขุทีเ่ปน็ทางการไมส่ามารถทำางานชมุชนไดด้ว้ย
ข้อจำากัดมากมาย	
	 “มแีนวคดิวา่จะเปดิโรงเรียนผู้สงูอาย	ุตอนเชา้ใหผู้สู้งอายมุาเขา้แถว
เคารพธงชาต	ิสวดมนต	์มกีจิกรรมใหค้วามรู	้นมินตพ์ระมาฉนัเพล	ตอนบา่ย 
มีการนั่งสมาธิ	 ออกกำาลังกายกลับบ้าน	 อันนี้ยังเป็นแนวคิดเราก็พยายาม 
ผลักดันต้องทำาให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำาคัญให้ได้”	•
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กองทุนคนพิการท่าชะมวง
	 ในจำานวนประชากร	 17,500	 คน	 ของอบต.ท่าชะมวง	 อ.รัตภูมิ	
จ.สงขลา	มีผู้พิการอยู่	2.3%	ขึ้นทะเบียนคนพิการกับ	อบต.แล้ว	232	คน	
	 “ปกติการดูแลเด็ก	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 เป็นภารกิจของอบต. 
อยู่แล้ว	 แต่ส่วนมากยังมองคนพิการอยู่แถวหลังในการลงไปช่วยเหลือหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” สมบัติ พรหมเพชร	นักพัฒนาชุมชน	อบต.ท่าชะมวง	
เป็นคนเล่า	
	 เม่ือเขามาทำางานที่นี่ในปี	 2551	 พบว่าในความเป็นจริงคนพิการ 
ยังไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ	
	 “ผมมาสนใจจริงจังในปีงบประมาณ	 52	 แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาก 
แค่ลงไปในพื้นที่	 ดูความต้องการจากความยากลำาบากของเขา	 เพ่ือหา 
คำาตอบว่าเขาต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลืออย่างไรบ้าง	 มาเดินงานจริง 
ในปี	54	เป็นต้นมา”
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	 เขาเล่าว่าโชคดีที่	 อบต.ท่าชะมวงได้เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดตั้งนำาร่อง
ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูพัฒนาคนพิการโดยชุมชนของ	พมจ.
สงขลา	ศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่	ณ	หมู่ที่	4	ต.ท่าชะมวง	
	 “ที่เขาเลือกเพราะตรงนี้มีผู้พิการและอาสาสมัครที่ทำางานด้านนี้ 
อยู่แล้วคือนางเอียน	สุดรัก”
	 สมบตัเิลา่วา่การทีส่ามารถลงไปเยีย่มบา้นคนพกิารได	้100%	ตัง้แต่
ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 ทำาให้เริ่มจับทีมทำางานร่วมกันระหว่าง	 อบต.,	 พมจ.
สงขลา,	 กศน.รัตภูมิ	 รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่าง	 รพ.สต.	

ในพื้นที่	 สอ.รัตภูมิ	 โรงพยาบาล
รัตภูมิ	 และยังรวมกับเครือข่าย 
23	เกลอของอบต.ท่าข้าม	
	 “เราพัฒนากับภาคีเครือข่าย
มีกิจกรรมอะไรก็ช่วยกันทำา	 เริ่ม
จะออกสู่ภายนอกมากขึ้น	 อบต. 
ก็ให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ	
เช่นให้รถรับส่งบริการคนพิการ 
ในการเดนิทางไปรว่มกจิกรรม	หรอื 
ไปหาหมอ”	สมบัติเล่า
	 ในปี	 2556	 อบต.ท่าชะมวง 
เป็นเจ้าภาพจัดวันคนพิการตำาบล
ท่าชะมวงเป็นปีแรก	 จำ าลอง 
รูปแบบมาจากวันคนพิการระดับ
จังหวัด	 รูปแบบคือการเชิญคน
พกิารในตำาบลมารว่มกจิกรรม	มีการ 
แสดงของคนพกิาร	เวทเีสวนาเรือ่ง 
สวัสดิการและสิทธิของคนพิการ	
การส่งเสริมการออมของคนพิการ	
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มีการออกบู๊ทนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ	 การตรวจสุขภาพ	 ทันตกรรม	
จากโรงพยาบาล	การมอบกายอปุกรณใ์ห้กบัคนพกิาร	การประกาศเกยีรตคิณุ
ให้กับคนพิการดีเด่นประจำาตำาบล	และคนที่ช่วยเหลือคนพิการ	จบด้วยการ
ร่วมรับประทานอาหาร	
	 “ในงานนั้นมีคนพิการมาร่วมราว	150	คน	นอกจากนั้นยังมีผู้ดูแล	
แขกผู้มีเกียรติ	และอาสาสมัครมาร่วมรวม	400	คน”	
	 งานนี้กำาหนดจะจัดครั้งที่	2	ในเดือนพฤษภาคม	ปี	2558	ความ 
มุ่งหวังสำาคัญคือต้องการให้คนพิการได้ออกมาสู่ชุมชนมากขึ้น	
	 “กจิกรรมหลายอยา่งทีเ่ราเริม่ทำาทัง้คนพกิาร	ผูด้แูล	และอาสาสมคัร 
เกิดจากท่ีเขาให้ความร่วมมือ	 แต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากเราไปให้ความร่วมมือ
กับคนอื่นก่อน	ก็ทำาให้มีเครือข่ายอื่นมาช่วย”
	 สมบัติกล่าวว่าเป็นการเดินด้วยแนวคิดที่ว่า	 หน่วยงานไหนที่ลงมา
ทำากิจกรรม	และขอให้เข้าร่วม	เขาก็พร้อมที่จะเข้าร่วม	เพราะทำาให้เขาเอง
ก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นเช่นกัน	
	 จากการทำางานต่อเนื่องในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	มีแนวคิดเรื่องกองทุน
ผู้พิการ	เพราะบางภารกิจในการช่วยเหลือ	พัฒนาผู้พิการ	เพราะถ้ามัวแต่รอ 
งบประมาณภาครัฐจะไม่ทันกับความต้องการ	 ไม่ทั่วถึงและไม่สอดคล้อง 
กับปัญหาจริง
	 “เราคิดว่าน่าจะมีกองทุน	มาทำางานแบ่งเบาภาระภาครัฐแต่แนวคิด
นั้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง	จนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนสงขลา	เราก็
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ร่วมเป็นเครือข่ายตำาบลบูรณาการ”	
	 จากแนวคิดดังกล่าวและการสนับสนุนของเครือข่าย	ทำาให้เมื่อ	11	
กันยายน	2557	นายสมาน	หมุดยะฝา	นายก	อบต.ท่าชะมวง	ได้มีประกาศ	
อบต.ท่าชะมวง	 เร่ืองการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ	ต.ท่าชะมวง	โดยมีวัตถุประสงค์คือ
	 1.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้าน
	 2.	เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลของคนพิการในระดับตำาบล
	 3.	เพื่อเป็นองค์กรในการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและ 
	 	 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	
	 4.	เพื่อสร้างจิตสำานึก	จิตอาสา	การเอื้ออาทร	ช่วยเหลือดูแลซึ่งกัน 
	 	 และกันแก่คนพิการในชุมชน
	 5.	เพื่อเป็นแหล่งทุนและรองรับการสนับสนุนงบประมาณในการ 
	 	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับตำาบล
	 6.	เป็นกองทุนที่ไม่แสวงหาผลกำาไร
	 “รูปแบบกองทุน	 เราได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากมูลนิธิชุมชน
สงขลา	 และได้รับการสนันสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยท่ี	 56	 รัตภูมิ	
ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	และ	อบต.ท่าชะมวง”	สมบัติเล่า	
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	 เป้าหมายการจัดตั้งกองทุนคืออยากจะให้คนพิการที่อยากได้รับการ
สนับสนุนแต่ไม่สามารถรอกระบวนการจากรัฐ	 หรือติดระเบียบเงื่อนไขบาง
อย่างจะได้ใช้บริการจากส่วนนี้	
	 การบริหารกองทุน	 มีการตั้งกรรมการโดยมีแกนหลักเป็นอบต. 
ในเริ่มแรก	แต่หลังจากนั้นใน	1-2	ปี	เมื่อมีความเข้มแข็ง	จะปล่อยให้ชุมชน
บริหารกันเอง	โดยคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่	
	 1.	กำาหนดนโยบาย	แผนงาน	และระเบียบวิธีต่างๆ	ให้สอดคล้อง 
	 	 กับนโยบายส่งเสริม	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับ 
	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระดับจังหวัดและระดับชาติ
	 2.	กำากับควบคุม	 ดูแลการบริหารงานของกองทุนให้บรรลุวัตถุ- 
	 	 ประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
	 3.	กำาหนดกิจกรรมโครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
	 	 คนพิการ
	 4.	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	เพื่อช่วยเหลือ 
	 	 คนพิการ
	 5.	หาแหลง่ทนุและขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากบคุคล	องคก์ร 
	 	 หนว่ยงานตา่งๆ	เพือ่การสง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพิการ	
	 6.	สง่เสรมิใหค้รอบครวัคนพกิารดำารงชวีติตามแนวทางหลกัปรชัญา 
	 	 เศรษฐกิจพอเพียง
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	 7.	สรา้งจติสำานกึ	จติอาสา	การเอือ้อาทร	ชว่ยเหลอืดแูลซึง่กนัและ 
	 	 กันแก่คนพิการในชุมชน
	 8.	อื่นๆ	ตามที่	อบต.ท่าชะมวงมอบหมาย	และตามนโยบายรัฐบาล	
	 สมบัติเล่าว่า	 แนวทางดำาเนินงานก็ไปตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งคณะ
กรรมการกำาลังร่างระเบียบบริหารว่าจะดำาเนินการอย่างไร	
	 “บทบาท	ชว่ยเหลอืตามความตอ้งการ	อาจจะให้คนพิการบอกความ
ต้องการผ่านคำาร้อง	 แจ้งความประสงค์	 จะมีคณะกรรมการพิจารณาคำาร้อง	
1-	2	เดอืน	/ครัง้	วา่ควรจะชว่ยเหลอืหรือไม่	มากนอ้ยแคไ่หนคณะกรรมการ
เป็นคนในพื้นที่ย่อมรู้จักคนพิการในพื้นที่ตัวเองดี”	
	 การบริหารกองทุนมองว่าการเงินในอนาคตนอกจากที่มีอยู่แล้ว 
หมดไป	และการสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน	ยังมองไปถึงการจดทะเบียน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์	 สวัสดิการสังคม	 ตามแนวทาง	 อบต.พิจิตร 
ที่ตั้งเป็นข้อบัญญัติตำาบล	เพื่อรับการสนับสนุนจาก	อบต.	
	 “ส่วนหนึ่งที่คุยกันเล่นๆ	 ในทีมทำางานเรื่องนี้คือเราอยากขอความ
ร่วมมือ	 คนที่มาทำางานในตำาบลท่าชะมวง	 ให้ช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือ
คนพิการแค่เดือนละ	 2-3	 บาท	 เป็นการตั้งกล่อง	 หรือจัดงานหาเงิน 
เข้ากองทุน	พอพูดแบบนี้หลายคนก็เห็นด้วย”
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	 ในปี	 2558	 อบต.ท่าชะมวงยังมีความคิดที่จะจัดคนพิการ 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกเดือน	 โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้และฟ้ืนฟูพัฒนา 
คนพิการโดยชุมชนของ	 พมจ.สงขลาที่มีอยู่แล้ว	 กับศูนย์สุขภาพตำาบล 
ทีท่า่มะปราง	เพือ่ใหค้นพกิารมานัง่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้และมกีารฟืน้ฟสูขุภาพ
คนพิการโดยการประสานงานของโรงพยาบาลรัตภูมิ	
	 “เราอยากดงึคนพกิารออกมาจากบา้น	หรอืใครจะทำากายภาพบำาบดั	
เราก็จะขอสนับสนุนมาจากโรงพยาบาล	 และให้ความรู้ทางวิชาการด้วย 
สิ่งหนึ่งที่จะได้คือสุขภาพจิต	 เพราะถ้าเขามีจิตใจที่เบิกบานไม่หมกมุ่น
คิดมาก	จะทำาอะไรได้เยอะ	 เราต้องการให้เขามาใช้ชีวิตปกติ	 ไม่รู้สึกว่าเขา 
มีความพิการ	 เขาอาจพิการที่กายแต่ใจไม่พิการ	 แต่คนพิการบางคนพิการ 
เกิดท้อแท้ไม่อยากทำาอะไร	ปลงไปหมดแล้ว	ต่อกับสังคมยาก”
	 สมบัติเล่าว่าถึงตอนนี้เริ่มเห็นคนพิการในพ้ืนที่ออกมาสู่สังคม 
มากขึ้น	
	 จุดแข็งสำาหรับท่าชะมวงคือ	
	 -	อบต.สนับสนุนเต็มที่	 โดยผู้บริหารมีแนวทางสนับสนุนนโยบาย	 
	 	 ในการพัฒนาอาชีพคนพิการ
	 -	มีอาสาสมัครเข้มแข็ง	ตั้งใจทำางาน	และเพิ่มจำานวนมากขึ้น	
	 -	เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น
	 สำาหรับปัญหาอุปสรรคมาจากปัญหาพื้นฐานที่ว่าการทำางานร่วมกับ
คนพิการย่อมต่างจากคนปกติ	 และการที่ครอบครัวคนพิการให้ความสำาคัญ
กับคนพิการน้อยเพราะส่วนใหญ่ต้องแก้ปัญหาปากท้องครอบครัวก่อน
	 “ถอืวา่เรามาไดร้ะดบัหนึง่เพราะคนพกิาร	ผูป้กครอง	ผูด้แูลมคีวาม
เข้าใจให้ความร่วมมือ	ทั้งที่แต่ก่อนนั้นยากมาก”	•
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ธรรมนูญกลางพิจิตร
สู่ธรรมนูญกลุ่มความสุข 
	 ธรรมนูญกองทุนกลางตำาบลพิจิตร	อำาเภอนาหม่อม	จังหวัดสงขลา	
ภายใตแ้นวคดิ	“วถิบีญุเพือ่สวสัดกิารสงัคม”	ยกระดบัการทำางานของกองทนุ 
ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือสร้างสวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกคน	 ทุกวัย	
ตั้งแต่เกิดถึงตายในด้านต่างๆ	
 นฤชา ชนะถาวร	 รองนายก	 อบต.พิจิตรเล่าว่า	 ปัญหาที่แนวคิด 
แบบนี้มักไปไม่ถึงฝั่งเพราะกฏระเบียบ	 กฎหมายต่างๆ	 มักไม่เอื้อต่อการ 
ทำางานภาคประชาชน	 จึงมององค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อยู่ในชุมชน	
อยา่งเชน่คณะกรรมการหมูบ่า้น	(กม.)	ซึง่มเีงนิกองทนุกลางในหมูบ่า้นอยูแ่ลว้ 
ทำาอย่างไรให้บริหารจัดการเองได้	 ได้แนวคิดอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นกลไก	
	 “เพราะการเพิ่มบทบาทกองทุนแต่ละหมู่บ้าน	 เท่ากับให้แต่ละ
หมู่บ้านจัดทำากองทุนกลางของตัวเอง	 สำาหรับธรรมนูญกองทุนกลางฯ	 ที่มี
อยู่ก็ทำาหน้าที่เป็นองค์กรระดับตำาบล”	
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	 ป	ี2557	เขาจงึเนน้การอดุหนนุคณะกรรมการหมูบ่า้นออกระเบยีบ
กองทนุกลางพฒันาหมูบ่า้นทีผ่กูโยงกบัธรรมนญูกองทนุกลางฯ	ซึง่ทำาไมย่าก
เพราะกรรมการหมู่บ้านส่วนมากเป็นกรรมการกองทุนกลาง	
	 โครงสร้างใหม่	 เงินจึงไม่ต้องผ่านธรรมนูญกองทุนกลางฯ	 ทั้งหมด	
ส่วนหนึ่งลงตรงไปในหมู่บ้าน	นับเป็นอีกก้าวบนหลักคิดที่ว่า	“คนที่เข้าใจตัว
เองดีที่สุด	คือคนที่เป็นหน่วยย่อยที่สุด”	
	 เมื่อคุยประเด็นการจัดสวัสดิการชุมชนชาวพิจิตร	 มามองกันอีกว่า	
น่าจะมีกองทุนเฉพาะคนพิการ	คนด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ	เป็นการช่วยเหลือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้น	 ส่วนนี้น่าจะหางบประมาณเฉพาะกลุ่ม 
จึงได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ	 คนด้อยโอกาส 
คนสูงอายุ	
	 การดำาเนนิการยงัเนน้ใหท้กุฝา่ยเขา้มามสีว่นรว่ม	ใชก้องทนุสขุภาพ
ตำาบลให้มีบทบาทเป็นหลัก	 ใช้กรอบธรรมนูญกองทุนกลาง	 ขยายต่อจาก 
ส่วนสงเคราะห์ช่วยเหลือฯ	 ผลักดันออกมาเป็นข้อบัญญัติ	 อบต.พิจิตร 
เพราะจะได้รับผลประโยชน์ที่สอดคล้องความต้องการของคนพิการมากกว่า
	 ขณะนี้การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว	 สำาเร็จลุล่วงเรียบร้อย	
แต่ปัญหากฏระเบียบ	กฎหมายต่างๆ	ยังไม่เอื้อต่อการทำางานภาคประชาชน	
ต่อการให้อำานาจของกลุ่มระดับชุมชนบริหารจัดการตัวเองได้	
	 “แต่ก่อนเราตั้งกลุ่มใหญ่คือธรรมนูญพิจิตรที่เน้นเรื่องกองทุน 
เราก็คิดว่าจะระดมทุนจากส่วนต่างๆ	 มาช่วยเหลือสังคมในตำาบลพิจิตร 
ถึงตรงน้ีเห็นว่าการทำาองค์กรระดับนั้นก็ยังมีปัญหาในการใช้จ่ายเงินที่ขัด
ระเบียบของทางราชการ	 ไม่สอดคล้องกันนัก	 เราก็เลยมาเปลี่ยนจากบน 
มาจากล่าง	เป็นใครต้องการอะไรก็บอกขึ้นมา	คือจากล่างมาข้างบนเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งระดับฐานล่างขึ้นไป”
	 ธรรมนูญกองทุนกลางพิจิตรดำาเนินการมาเข้าปีที่	 3	ยังดำาเนินงาน 
ไปตามปกต	ิแตไ่ดข้ยบัขยายใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทีเ่ปน็จรงิจากธรรมนญู 
จึงไปถึงการจัดตั้งกองทุนกลางประจำาหมู่บ้านใน	6	หมู่	หลังจากนั้นได้มาสู่ 
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กลุม่ยอ่ย	ตามความชอบความถนดั	ไมม่ผีลเรือ่งเงนิหรอืผลประโยชนเ์ฉพาะ
กิจ	แต่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กองทุน	สปสช.	ที่มีการประกาศหลักเกณฑ์
ใหม่ขึ้นมา	 ให้กลุ่มองค์กรภาคประชาชนตั้งแต่	 5	 คนขึ้นไปที่จัดตั้งถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	มีโครงสร้างชัดสามารถรับการสนับสนุน	
	 “เราจึงคุยว่าน่าจะมาทำากลุ่มเล็กๆ	 ที่ถนัดในเรื่องต่างๆ	 จากความ
เป็นจริง	ไม่ใช่ลอยๆ	และไม่ใช่เพื่อหวังขอเงิน	แต่ก็ทำากิจกรรมไปตามความ
ต้องการและความถนัด	 ให้ส่วนธรรมนูญพิจิตรอยู่เหมือนเดิม	 เสมือนเป็น 
ตัวแม่	ส่วนกลุ่มย่อยเป็นลูกๆ	ทำางานล้อกับธรรมนูญพิจิตร	กรรมการกลุ่ม
ย่อยส่วนมากก็มาจากธรรมนูญพิจิตร	เป็นลักษณะของการแตกออกโต”
	 ในป	ี2557	จงึเหน็การขยบักลุม่เลก็ๆ	ภายใตก้ารสนบัสนนุของกอง
ทุนกลางพจิติร	ซ่ึงนฤชามองวา่กลุม่ระดบัชมุชนทำาใหม้พีลงัตอ่รอง	แตค่วาม
พิเศษอยู่ตรงที่กลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่ม	“ความสุข”	อันประกอบด้วย	

	 1.	กลุ่มอาสาสมัครดูแลคน
พกิารตำาบลพจิติร	มบีทบาทชว่ยเหลอื
ดูแลคนพิการ	คนด้อยโอกาส	
	 ฐานคนทำางานมาจาก	อสม.	ซึง่
มีคนที่อาสาแล้ว	15	คน	คนเหล่านี้ 
ต้องผ่านการฝึกอบรมในการดูแลคน
พิการของ	 พมจ.	 มีบทบาทในการ
สำารวจดูแลคนพิการตามสัดส่วนที่ 
ได้รับมอบหมาย	
	 “เรามีคนพิการ	 81	 คนที่ขึ้น 
ทะเบยีน	พวกเขากจ็ะเขา้ไปดแูลสำารวจ 
คนพิการว่าพวกเขาต้องการอะไรบ้าง	
สำารวจสภาพแวดล้อม	ความเป็นอยู่”	
นฤชาเล่า	 อย่างไรก็ตาม	 คนพิการ 
ที่ตำ าบลพิจิตรพบว่าเป็นคนพิการ 
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ตดิเตยีงจำานวนไมม่าก	จากการทำาเร่ืองนีจ้ะขยบัไปทำาศนูยผ์ูส้งูอาย	ุซึง่	พมจ.	
รับจะจัดให้	 และพร้อมจะเกิดศูนย์ฟื้นฟูคนพิการในที่เดียวกัน	 หลังเดือน
มีนาคม	2558	
	 2.	กลุ่มรวมดาวช้าง	 (เพื่อสังคม)	 /หรือรวมดาวชาววัง	 เป็นกลุ่ม
คนที่มีการรวมตัวเพื่อรำากลองยาว	 รำาวงเวียนครก	 เป็นกลุ่มมีอยู่แล้วตาม
ความชอบและถนัดของคนกลุ่มหนึ่ง	 เพียงแต่อาจจะไม่มีเคยมีกฏระเบียบ	
โครงสร้างที่ชัดเจน	
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	 “ทำาไมตอ้งมรีวมดาวชาววงั	เพราะเราตกีลองยาว	รำาวงเวียนครกกนั
ทุกป	ีตกีลอง	แหน่าค	งานแตง่งานเรากไ็ปอยูต่ามปกต	ิเจา้ภาพอาจเลีย้งขา้ว 
หรอืใหเ้สือ้คนละตวั”	นฤชาเลา่	ทีเ่ลอืกมาเพราะเราเหน็อยูแ่ล้วว่ามันมีความ
เป็นกลุ่มอยู่แล้ว	มีจุดเด่นอยู่แล้ว	เมื่อเรียกมาคุยทุกคนก็ตกลง	
	 “วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือเชื่อมประสานรัฐ	องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	เอกชน	ประชาชน	เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประเพณี	
วัฒนธรรมต่างๆ”	 นฤชาเล่า	 แต่เมื่อไปดูรายละเอียดของกลุ่มที่จัดตั้งอย่าง
เป็นทางการ	ได้ให้สมาชิกทำากิจกรรมสร้างสรรค์หลายอย่าง	เช่น	
	 -	สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย	1	คนเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
	 -	เป็นสมาชิกสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท
	 -	คัดแยกขยะในครัวเรือน
	 -	ตรวจลูกน้ำายุงลายทุกสัปดาห์
	 -	ปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานอย่างน้อย	5	ชนิด
	 -	ออกกำาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง
	 -	ดื่มน้ำาสะอาด	หรือน้ำาสมุนไพร	ลดน้ำาหวาน	น้ำาอัดลม	เครื่องดื่ม 
	 	 แอลกอฮอล์	ในชีวิตประจำาวัน
	 -	มสีว่นรว่มในการใหค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายุ	คนพิการ	และผู้ดอ้ย 
	 	 โอกาสในหมู่บ้าน
	 -	ปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 -	ทำาการเกษตรโดยใช้แนวทางอินทรีย์	
	 -	แสดงออกถึงความกตัญญู	 การให้ความเคารพต่อบุพการี	 ผู้มี 
	 	 พระคุณ	และผู้อาวุโส	
	 -	ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการลักขโมยและยาเสพติด
	 -	มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
	 “ปกติคนกลุ่มนี้มีการรวมตัวเพื่อไปช่วยเหลืองานวัด	 ตัดหญ้า 
ในหมู่บ้านเป็นประจำาอยู่แล้ว	ส่วนมากเป็นคนหมู่	3	บ้านวังช้าง	มีสมาชิก

128 ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก   6



กลุ่ม	 50	 คน	 ใช้คณะกลองบางเป็นตัวรวมคน	 แต่ทำากิจกรรมหลายอย่าง 
ดึงคนมาทำางานเชิงสังคม	เช่นไปรณรงค์อาหารพื้นบ้านของตำาบล”
	 นฤชาเลา่ว่า	ทางกลุม่รวมดาวชา้ง	(เพือ่สงัคม)	/หรอืรวมดาวชาววงั	
มีการตัง้ธรรมนญูของกลุม่ขึน้มา	มโีครงสรา้งทีล่อ้มาจากธรรมนญูกลางตำาบล	
หมายความว่าในแต่ละกลุ่มจะมีธรรมนูญย่อยๆ	ของตัวเองอีกชุดหนึ่ง
	 3.	กลุ่มพิจิตรไบแกงค์	เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวขี่จักรยาน	
	 มีวัตถุประสงค์
	 -	ส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วยการปั่นจักรยาน
	 -	ส่งสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	 -	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสมาชิกของชุมชน	
	 “เขาไปรว่มกจิกรรมกบัเพือ่นมานานแล้ว	เคยไปรวมกบัระดบัอำาเภอ	
เราก็ถามว่าทำาไมไม่ตั้งเป็นของกลุ่มตำาบลตัวเอง	 เพราะมีคนถีบจักรยาน 
อยู่จำานวนหน่ึง	 เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงินที่จะไปทำากิจกรรมต่างๆ 
กับชมรมจักรยานที่อื่นอยู่เป็นประจำาอยู่แล้ว”
	 นฤชาเล่าถึงที่มาของกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเปิด	 รับใครก็ได้ในตำาบล 
มาร่วม	 ทุกวันก็นัดกันถีบจักรยานเพื่อสุขภาพในชื่อ	 “ชมรมชวนปั่นตำาบล
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พิจิตร”	 มาก่อน	 ซึ่งในปี	 2558	 อบต.ก็ตั้งงบให้กลุ่มนี้	 200,000	 บาท 
เพื่อทำากิจกรรมสุขภาพและการกุศล	พอเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นการสร้างโอกาส	
ใหก้ารสนบัสนนุกง็า่ยขึน้ตามกฏระเบยีบกฎหมายของหนว่ยงานองคก์รตา่งๆ	
ทางกลุ่มเองยังสามารถทำากิจกรรมหาเงินกลับมาช่วยกองทุนได้อีก
	 นฤชาเล่าว่าธรรมนูญกองทุนกลางจะต้องไปสนับสนุนส่งเสริม 
ให้เขาตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน	 จึงได้พยายามมองกลุ่มอื่นเพ่ือสนับสนุน 
ให้ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาอีกก้าวต่อไปเราพยายามให้เขาตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ 
มากกว่าน้ี	 แต่ให้เขาตั้งกลุ่มด้วยความสมัครใจไม่บังคับ	 เช่น	 กลุ่มวิทยุ 
สมัครเล่น	กลุ่มนักกีฬาเปตอง	และจะมีกลุ่มเล็กๆ	ตามมาอีก	เพราะเห็นว่า 
การตัง้กลุม่จะช่วยในการไดร้บัการสนบัสนนุทีช่ดัเจนจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	
	 “ธรรมนูญกองทุนกลางเป็นแม่	 กลุ่มต่างๆ	 เป็นลูก	 มีธรรมนูญ 
ตำาบลเป็นศูนย์กลาง	 เราอยากให้มีกลุ่มให้มากเพื่อทำาภารกิจ	 จะได้ไม่ต้อง 
ไปช่วยเหลือเขา	 เขาจะต้องช่วยเหลือตนเองพึ่งตัวเอง	 คืออย่างน้อยน่าจะ
มีงบประมาณส่วนตัวในการทำาอะไร	หรืออาจจะของบจากส่วนอื่น	หรือจาก	
สปสช.ก็ได้	 ขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาต้องการหรือไม่บางกลุ่มอาจไม่ขอเงินจาก 
สว่นอ่ืน	แตห่ารายไดข้องกลุม่เอง	เชน่กลุม่จกัรยาน	หรอืกลุม่รวมดาวชาววงั	
เป็นกลุ่มการกุศลอยู่แล้ว	แต่ใครมาช่วยเราก็ยินดี”
	 เขามองว่า	 กลุ่มเหล่านี้คือพลังของตำาบล	 มีความหลากหลาย	
สามารถรวมคนได้	ไปทำากิจรรมต่างๆ	เป็นกลุ่มใหม่ของชุมชน	ต่างจากกลุ่ม 
สัจจะออมทรัพย์	 กลุ่มน้ำายาง	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ยังมีบทบาท 
อยู่เช่นเดิม	 แต่กลุ่มใหม่เหล่านี้	 มาจากความชอบความสนใจ	 และนับ 
เป็นกลุ่มความสุข	ซึ่งทุกกลุ่มมีเฟซบุ๊คเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร
	 “ณ	เวลานี้	สิ่งที่เราทำาไป	สังคมภาพใหญ่ได้ตอบรับแล้ว	จะเห็นว่า
ราชการเพิ่งขยับทำาในสิ่งที่เราทำาล่วงหน้าไปแล้ว”	•
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ต้นกล้าสุขภาพจะโหนง
	 บ้านปากช่อง	 หมู่	 5	 ต.จะโหนง	 อ.จะนะ	 เป็นชุมชนเล็กๆ 
94	ครัวเรือน	ประชากร	322	คน	ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านกลางป่าเข้าถึงได้ยาก	
กระทัง่ถนนเอเชยีสายหาดใหญ	่-	ปตัตานตีดัผา่น	ทำาใหก้ารคมนาคมสะดวก	
	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำาสวนยางพาราและสวนผลไม้	มีจุดเด่นของการ
เปน็ชุมชนประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม	จนไดร้บัการรบัรองเปน็ชมุชนตน้แบบ	
สาขาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดสงขลา
 มงคล เพ็ชรสีนวล	อสม.ดีเด่น	สาขาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคติดต่อระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง	 เป็นบุคคลหนึ่งในการนำาชาวปากช่อง	
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ	ทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีความรัก	สามัคคี	
	 “เราเริ่มทำางานกันมาตั้งแต่ปี	 2548”	 มงคลเล่าว่า	 ถึงปี	 2552 
โรคชิคุนกุนยาระบาด	 ทางกลุ่มอสม.ได้ใช้หลัก	 5	 ป.ของสาธารณสุข 
มาควบคุมโรค	ร่วมกับกรมควบคุมโรคที่	12	มีการเสนอหนทางไปสู่สุขภาพ
ที่ดีด้วย	เช่น
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	 -	งดเลี้ยงน้ำาอัดลมในงานเลี้ยง	
	 -	ปลูกผัก	
	 -	แยกขยะ	
	 -	มกีารพฒันาชมุชนให้มทีศันยีภาพทีด่แีละปลอดโรคสปัดาหล์ะครัง้	
	 ใน	4	ข้อนี้จึงมาเป็นกติกาหมู่บ้านปากช่อง	
	 ในปี	 2554	 มีการจัดโครงการสุขภาพดีตำาบลจะโหนง	 เพ่ือเฉลิม 
พระเกยีรตใินหลวง	84	พรรษา	เปน็โครงการระดบัตำาบลมี	8	หมู่บา้นเขา้ร่วม 
เพื่อนำาร่อง	 มีการแบ่งกลุ่มงานสุขภาพตามความถนัดและสนใจ	 เช่น	 ม.1 
บ้านโคกทราย	 ด้านสุขภาพแม่และเด็ก,	 ม.5	 บ้านปากช่อง	 ด้านหมู่บ้าน
ปลอดโรคระบาด,	ม.6	บ้านท่าคลอง	ด้านออกกำาลังกาย	บริโภคไอโอดีน,	
ม.7	บ้านปลายเหมือง	ด้านผู้สูงอายุ	โรคเรื้อรัง,	ม.8	บ้านทุ่งส้าน	ด้านการ
ควบคุมฟลูโอไรด์ในน้ำาดื่ม,	ม.10	บ้านเขาจันทร์ด้านผักปลอดสารพิษ	และ
ขยะชุมชน	เป็นต้น	
	 “ในปี	2554	ผมผลักดันกติกาของตำาบลจะโหนง	โดย	8	หมู่บ้าน 
ที่เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีตำาบลจะโหนง	สนับสนุนให้เราเอากติกา	4	ข้อ 
ของปากช่องเป็นกติกาของตำาบล	 ทุกคนเห็นด้วย	 และเม่ือกลับมาทำา
ประชาคมก็ได้เพิ่มอีก	2	ข้อ”
	 กติกาชุมชนตำาบลจะโหนงจึงประกอบด้วย	
	 1.	งดเลี้ยงน้ำาอัดลมในงานเลี้ยงของหมู่บ้าน
	 2.	งดเลี้ยงเหล้า	เบียร์	ในงานบวช
	 3.	ส่งเสริมการเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟต์	(เว้นงานแต่ง)
	 4.	ทุกบ้านเรือนมีการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย	3	ชนิด
	 5.	ทุกบ้านเรือนมีการคัดแยกขยะ	 เป็นขยะเปียก	 ขยะแห้ง 
	 	 ขยะรีไซเคิล
	 6.	จัดให้มีการทำาความสะอาดบ้านเรือน	 ทุบกะลา	 ปิดฝาโอ่ง 
	 	 ในทุกวันศุกร์	เพื่อยังยั้งโรคไข้เลือดออกของชุมชน	
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	 “ตอนนี้เราก็ใช้	 6	 ข้อมาเป็นแผน 
3	 ปี	 ในการพัฒนาตำาบลจะโหนง	 ซึ่งทาง	
นายก	อบต.	ก็รับลูกในเรื่องนี้”	มงคลเล่าว่า 
ในฐานะประธานชมรมสร้างสุขภาพตำาบล 
จะโหนง	 ได้ประเมินแล้วว่ากติกาส่วนที่ 
ชาวบ้านปฏิบัติได้มากที่สุดคือการเลี้ยง
บุฟเฟต์	 ส่วนที่ทำาได้น้อยคือการงดเลี้ยง 
เหล้าในงานบวช	(สำาหรับกลุ่มคนพุทธ)	
	 “เราใช้กติกา	 6	 ข้อมาขับเคลื่อน
สุขภาพ	 แต่ก็ใช้โครงการอื่นร่วมเข้ามาด้วย
หลายเรื่องตามสภาพแต่ละหมู่บ้านอย่าง 
ผกัปลอดสารพษิ	เราใหห้มู	่10	นำาหนา้เพราะ
มีคุณคำานึง	นวลมณี	เป็นต้นแบบอยู่แล้ว”
	 อย่างไรก็ตามกลับพบว่าหมู่	 5	
ปากชอ่ง	เหน็รปูธรรมชดัเจนในเรือ่งการปลกู
ผักปลอดสารพิษเอาไว้กินเองมากที่สุด	 ซึ่ง
แม้แต่คำานึง	นวลมณี	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้นำา
เกษตรอินทรีย์	 ระดับแถวหน้าของสงขลา 
ซึ่งอยู่ที่ตำาบลจะโหนง	 ก็ต้องพาคนมาเรียนรู้
ของจริงของชาวบ้านปากช่อง	 เพราะการทำา
ปุ๋ยชีวภาพจากขยะใช้เอง	 มีการปลูกผักได้
ขยายไปอย่างชัดเจนตามบ้านเรือนทุกหลัง	
เน้นเอาไว้กินเอง	 หรือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน 
ตามวิถีคนสมัยก่อน	
	 “ผมเริ่มทำาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี	 2553	
อาศัยว่าตัวเองมีพื้นฐานทางการเกษตร	และ
เห็นว่าของบางอย่างไม่จำาเป็นต้องซื้อ	มีที่ปลูกอยู่แล้วทำาไมไม่ปลูกเอง”
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	 เมื่อมงคลได้รู้จักกับคำานึง	 ตอนเรียนรู้การปลูกผักในล้อยาง	 เขาก็ 
ลองกลับไปลองทำาเล่นๆ	 ดูบ้าง	 จนภายหลังคนอ่ืนในหมู่บ้านก็สนใจหันมา 
ทำาตาม	เขาสนับสนุนเพื่อนบ้านเต็มที่	
	 “เพราะคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นปัญหาจากสารเคมี	 ที่ส่งผลกระทบ 
ในระยะยาวมากขึ้น	จึงหันมาสนใจเรื่องนี้”	
	 ในบา้นปากชอ่ง	มบีา้นเรือนชาวบา้น	10	กว่าหลงั	หนัมาทำาปุย๋หมกั
ชีวภาพจากขยะ	ส่วนการแยกขยะ	 เอาไปขายได้	ก็ทำาแบบง่ายๆ	 ไม่ต้องมี 
ขั้นตอนมากมายให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นภาระ	 ซึ่งมงคลมองว่าเป็นวิธีที่ทำาให้
ชาวบ้านร่วมมือมากกว่าสร้างกระบวนวิธียุ่งยาก	
	 “จากการตรวจสารพิษในเลือดของชาวบ้านโดย	 รพ.สต.พบว่า 
ในหมู่	5	ไม่พบสารพิษเลย	ถือว่าประสบความสำาเร็จ”
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	 ความสำาเร็จเป็นลำาดับนำามาสู่โครงการ	“ต้นกล้าสุขภาพ”	ซึ่งได้รับ
การสนบัสนนุงบประมาณจากมลูนธิชิมุชนสงขลา	แนวคดิเบือ้งตน้คอืการปรบั
วิถีเชิงสุขภาพจากผู้ใหญ่ที่เข้าใจแล้ว	ลงไปสู่กลุ่มเด็ก	ทางกลับกันก็เพื่อให้
เด็กไปบอกพ่อแม่เรื่องสุขภาพ	เพราะพ่อแม่มักเชื่อในสิ่งที่ลูกบอก
	 “ให้เด็กเป็นตัวเชื่อม	 อย่างที่ไปบอกว่าอย่าเลี้ยงน้ำาอัดลม	 ก็บอก 
ไปที่เด็ก	 เด็กจะกลับไปบอกพ่อแม่”	 มงคลอธิบายกิจกรรมนี้จะทำากับเด็ก
อนุบาลที่ศูนย์เด็กเล็กตำาบลจะโหนงจำานวน	 100	 กว่าคน	 ใส่แนวคิดเรื่อง
อาหารปลอดภยั	การตรวจสารปนเปือ้น	และแทรกแผนสุขภาพตำาบลจะโหนง 
ซึ่งเด็กอนุบาลส่วนหนึ่งพอจะเข้าใจ
	 “เรายงัตอ้งพึง่ครดูว้ย	วา่อยา่ไปชีแ้นะใหเ้ดก็กนิน้ำาอดัลม	ในโรงเรยีน 
เองก็ควรใช้น้ำาสมุนไพรแทน	 สำาหรับผักเราก็เอาแปลงผักลงไปให้เด็กเห็น 
มีความเคยชินว่าทำาไมต้องปลูกผัก”
	 ขอใหเ้ดก็มคีำาถามกลบัมาเทา่นัน้มงคลบอกวา่จะเหน็ชอ่งทางจะขยบั
ต่อเสมอ	 เขาพร้อมอธิบาย 
ให้เด็กฟังทุกเรื่อง	
	 พอได้ ในกลุ่ม เด็ก
เล็กขยับขึ้นมาทำากับเด็กวัย
ประถมศึกษา	ที่โรงเรียนบ้าน
ปากช่อง	 สำาหรับเด็กวัยนี้ 
เน้นการหัดให้เด็กปลูกผัก 
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ในล้อยาง	โดยเชิญคำานึง	นวลมณีมาเป็นวิทยากร
	 “กิจกรรมดังกล่าว	 เราก็สอดแทรกกติกาชุมชนหรือส่วนอื่น 
เขา้ไปดว้ย	อยา่งเช่นการตัง้คำาถามวา่ทำาไมจะตอ้งมกีารคดัแยกขยะ	พดูทกุเรือ่ง 
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ	 ไม่ว่าการปลูกผัก	 น้ำาอัดลม	 ขยะ	 การพัฒนา	 งดเลี้ยง
เหล้าแม้แต่การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา	 ปัญหายาเสพติด	 พยายามหาวิธีบางอย่าง
ค่อยพูดให้เด็กเข้าใจ”
	 มงคลมองถงึการสรา้งคน	ทีเ่หน็ชดัคอืการทำาใหเ้ดก็มคีวามรกั	ผกูพนั 
กับบ้านเกิด	พอเด็กรุ่นหนึ่งจบไป	ก็มีเป้าหมายรุ่นต่อไป
	 “จุดเด่นของท่ีนี่คือ	 ทุกคนท่ีมาช่วยทำางานทำาด้วยจิตอาสาจริงๆ	
การเมืองท้องถิ่นที่นี่ก็ไม่มีการเลือกตั้ง	 แต่จะใช้ฉันทามติของคนในหมู่บ้าน	
ไม่มีความขัดแย้ง	 เชื่อผู้นำา	 กล้าเสนอแนะในทางที่ถูกที่ควร	 ทำาให้ทำาอะไร
ได้ง่าย	ชุมชนมีการประชุมทุก	15	วัน”	มงคลเล่า	
	 ส่วนเป้าหมายไกลๆ	 เขาอยากส่งเสริมให้ปากช่องเป็นหมู่บ้าน 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เพราะเราก็มีสถานที่สำาคัญที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง	•
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กองทุนของเหลือใช้กระแสสินธุ ์
 สภุทัร รอดบน	ปลดัเทศบาลตำาบลกระแสสนิธุ	์อำาเภอกระแสสนิธุ	์
เลา่วา่	กองทนุของเหลอืใช	้เปน็โครงการความรว่มมอืระหวา่งเทศบาลตำาบล
กระแสสินธุ์กับโรงเรียนวัดโตนดด้วน	ซึ่งเป็นโครงการริเริ่ม	
	 สบืเนือ่งจากปจัจบุนั	พืน้ทีต่ำาบลกระแสสินธุ	์ปญัหาขยะในครัวเรือน
เริ่มก่อตัวและนับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน	 สาเหตุมาจากประชาชน 
มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป	 โดยหันไปนิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวก
ซ้ือมากขึ้น	 ซึ่งทำาให้เกิดขยะเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับการมีพฤติกรรมในการ 
ทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยก	มีการทิ้งรวมกันทำาให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น
	 การดำาเนนิโครงการกองทนุของเหลอืใช	้เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปญัหา
จากต้นทาง	 คือ	 แหล่งเกิดขยะในครัวเรือน	 ซึ่งเป็นต้นทางในการเกิดขยะ	
โดยการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในครัวเรือนในการคัดแยกขยะ	และให้
คิดก่อนการซ้ือสินค้าและบริการ	 รวมถึงการไม่นำาขยะกลับมาในครัวเรือน 
โดยไม่จำาเป็น	
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	 “ประการสำาคัญคือการสำารวจสิ่งของและวัสดุที่ไม่จำาเป็นต้องใช้ 
ในครัวเรือนว่าสามารถนำามากลับใช้ใหม่ได้หรือไม่	 เช่น	 เส้ือผ้าที่ไม่ใช้แล้ว	
ขวดแก้ว	หม้อ	กะลามัง	ถังสี	ยางรถยนต์	เป็นต้น	โดยมาคิดและทำาการ
คัดแยกของส่ิงไหนท่ีสามารถดัดแปลงหรือนำามาใช้ใหม่ได้ก็เก็บแยกส่วน
ไว้	ส่วนที่ไม่ใช้เช่น	เสื้อผ้า	เศษไม้กระดาน	ขวดแก้ว	วัสดุอื่นๆ	ก็สามารถ 
นำามาบริจาคให้เทศบาลหรือโรงเรียนวัดโตนดด้วนเพ่ือดำาเนินการต่อ” 
ปลัดสุภัทรเล่า
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	 ในการดำาเนินการต่อในส่วนของกองทุนได้เช่น	 การให้เด็กนักเรียน

จำาหน่ายเส้ือผ้ามือสอง	 หรือนำามาประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้จากยาง

รถยนต์หรือเศษแผ่นไม้กระดาน	 รวมถึงขวดแก้วยังรวบรวมใส่กระสอบ 

เพือ่ขายสง่ตอ่ให้กบัรา้นทีร่บัซือ้ขวดแกว้ไดเ้ชน่กัน	สำาหรบัขยะทีย่อ่ยสลายได ้

เช่นใบไม้	 กิ่งไม้	 เศษอาหารกรณีไม่มีสัตว์เล้ียง	 ก็อาจขุดหลุมเพ่ือหมัก 

เป็นปุ๋ยไว้ใช้เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง	
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	 เทศบาลตำาบลกระแสสนิธุแ์ละโรงเรยีนวัดโตนดดว้นไดม้กีารแตง่ตัง้ 

คณะกรรมการกองทุนของเหลือใช้มาขับเคลื่อนโครงการและได้รับความ 

ร่วมมือจากโรงเรียน	 ในการจัดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมคือห้องกองทุนของ

เหลือใช้ที่อาคารเรียน	 ควบคู่ไปกับเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ตำาบลกระแสสินธุ์	 (อาคารบริเวณตลาดนัดชุมชนวันอาทิตย์ข้างสำานักงาน

เทศบาล)	เพือ่เปน็สถานทีด่ำาเนนิการกองทนุของเหลอืใช	้ไมว่า่จะเปน็กจิกรรม 

การประชุมคณะกรรมการ	การออกแบบและประดิษฐ์	ของเหลือใช้	การวาง

ของประดิษฐ์เพื่อจำาหน่าย	เป็นต้น	

	 กองทุนของเหลือใช้	 คาดว่าหากมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทุกครัวเรือนได้เข้าใจการคัดแยกขยะในครัวเรือนที่ถูกต้อง	 ใช้ของที่มีอยู่ 
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ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 คิดก่อนการซื้อหรือบริโภคสินค้า 

และมีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะบริจาคของที่ไม่ได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับ 

ผู้อ่ืนแล้ว	 ปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะในครัวเรือนอาจมีปริมาณลดลง 

ส่งผลให้ชุมชนมีความสะอาด	 เรียบร้อยและการก้าวไปสู่ครัวเรือน	 ชุมชน	

จัดการตนเอง	ก้าวสู่ขยะฐานศูนย์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป	•
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5.
สภาพลเมืองสงขลา
“จิตสำานึกมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง”

	 การพบกันของเครือข่ายผู้เห็นแก่ส่วนรวม	 จังหวัดสงขลามีขึ้น 
ในหลายครั้งหลายโอกาส	 เพื่อเชื่อมโยงพลังพลเมืองที่ต่ืนตัวในจังหวัด 
มาร่วมกันค้นหาศักยภาพสงขลา	 เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	การเมือง	
โอกาสและการท้าทายในรัฐบาลปัจจุบัน	
	 นอกจากการสรุปภาพรวมของงานภาคประชาสังคมในจังหวัด
สงขลานับแต่อดีต	 และการมองไปถึงวิสัยทัศน์สงขลา	 2020	 บนแนวทาง	
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 สังคมเป็นสุข	 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”	 แล้ว	 ชาคริต 
โภชะเรือง	ผู้จดัการมูลนธิชิมุชนสงขลา	ไดก้ลา่ววา่ตัง้ใจใหเ้วทนีีเ้ปน็วงกลาง
การสำาหรับพบปะพูดคุยถ่ายเทความคิดระหว่างกัน	
	 “เป็นพื้นท่ีกลางที่ทุกคนจะมีประโยชน์ร่วมกัน	 จะพยายามเก็บ
รวบรวมประเด็นการพูดคุยแต่ละครั้งว่ามีประเด็นคุณค่าอะไรเกิดขึ้น 
ใหม่ๆ	 บ้าง	 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่อยู่ยังเป็นไปตามธรรมชาติ	
อย่างอิสระ” 
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	 ชาคริตกล่าวว่า	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้แน่นอนก็คือ	 ได้เข้าใจ 
ซึ่งกันและกันในความหลากหลาย	 แต่ต้องเข้าใจว่าที่เห็นอยู่เป็นเพียง 
วงแกนนำา	ขณะที่ความคาดหวังจริงมีหลายระดับ	
	 “จะเรียกการรวมตัวนี้ด้วยคำาไหนก็ไม่สำาคัญ	 เพราะเราไม่ติด 
วาทกรรม	 ตรงนี้จะเป็นเวทีเพื่อนได้ช่วยเพื่อน	 ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือเรียนรู้	 คิดไปข้างหน้าบนฐานคิดใหญ่	 แต่ลงไปทำาในสิ่งที่เป็น 
รปูธรรม	ชว่ยกันทำา	แบง่กนัเสริม	สร้างรูปธรรมของพ้ืนทีข่ึน้มา”	ชาครติกลา่ว

ศักยภาพสงขลา 
 รศ.ดร.ประเสรฐิ ชติพงศ ์สมาชกิ	สปช.	เลา่วา่	สมยัดำารงตำาแหนง่
อธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ตนเองมีบทบาทดึงชุมชนเข้าสู่
มหาวิทยาลัยเป็นยุคแรก
	 “สงขลามสีถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาอยู	่5	แหง่	มวีวิฒันาการ	
ที่ครูบาอาจารย์ของสถาบันการศึกษาเข้าไปทำางานเชื่อมโยงกับภาคประชา-
สังคม	 แต่บางแห่งทัศนคติของฝ่ายบริหารก็อาจจะมีอะไรที่มองภาพ 
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การเคลือ่นไหวของภาคประชาสงัคมเปน็เชงิของคนละฝา่ยกนัอยูบ่า้ง	กต็อ้ง
ยอมรบัวา่ผูบ้รหิารแตล่ะคนกจ็ะไมเ่หมอืนกนั	อยา่งไรกแ็ลว้ผมเชือ่วา่ในความ
ถูกต้องและความเป็นจริงแล้ว	ภาคส่วนตรงนี้จะต้องมีความเชื่อมโยงกัน”	
	 ในมุมมองการพฒันาสงขลาที	่“เศรษฐกจิสรา้งสรรค	์และสิง่แวดลอ้ม 
ย่ังยืน”	ดร.ประเสรฐิกลา่ววา่	ตอ้งมองวา่	ภาคประชาสงัคมจะเขา้ไปเชือ่มโยง 
อย่างไร	 เพื่อให้เกิดการประสานกันและขับเคลื่อนให้มันมีความชัดเจนและ	
มีบทบาทขึ้นมา	
	 เขามองว่าสงขลาเป็นสังคมที่ผิดแผกแตกต่างจากจังหวัดอื่น 
ในภาคใต้	
	 มุมเศรษฐกิจ	 สงขลาเป็นเมืองชายแดนติดมาเลเซียมีศักยภาพ 
ดา้นการคา้ขาย	แตจ่ะมภีาพลบของกจิกรรมทางเศรษฐกจิบางอยา่ง	เชน่การคา้ 
ของเถื่อน	การค้ามนุษย์	ถ้าต้องการทำาให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ต้องมาคิดว่า 
ทำาอย่างไรที่ภาคประชาสังคมช่วยขับเคลื่อนให้อิทธิพล	 ผลประโยชน์ 
ความขัดแย้ง	 ธุรกิจผิดกฎหมายลดลง	 ซ่ึงขึ้นอยู่กับภาวะการณ์	 จังหวะ
และพัฒนาการของผู้คนสงขลาในเชิงบวก	 องค์กรที่มีส่วนสำาคัญในการ	
เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้	 ดร.ประเสริฐฝากความหวังไว้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	
	 “อปท.	ต้องให้ความสำาคัญเหล่านี้	 ต้องปฏิเสธกับความไม่ถูกต้อง
ในสิ่งเหล่านี้”	
	 จงัหวดัสงขลายงัตา่งกบัจงัหวดัอืน่ในภาคใต	้ในฐานะเปน็แหลง่ของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับที่มากกว่าจังหวัดอื่น	 ทำาให้ผู้คนมุ่งมาสู่สงขลา	
ถือว่าเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการสร้างบุคลากร	
	 “ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ก็ต้องมาดูว่าทำาอย่างไร
ให้มหาวทิยาลยัเหลา่นีเ้ขาคำานงึถงึความเปน็เชงินำาของจงัหวดัสงขลา	เพราะ 
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ	 ที่มีอยู่ในสงขลาล้วนเป็นสถาบันชั้นดีและมี 
ชื่อเสียงซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งได้”	
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	 ด้านทรัพยากรของจังหวัดสงขลา	 ดร.ประเสริฐกล่าวว่า	 นอกจาก
เป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมแล้ว	 สงขลามีพ้ืนที่ปลูกยางเป็นอันดับ 
สามของภาคใต้	 ขณะที่ความพร้อมของคนสงขลาเชื่อมั่นว่ามีโอกาสดีมาก	
เพราะประชากรถูกสร้างมาจากความหลากหลาย
	 “ใน	1.3	ล้านคน	มีมุสลิมอยู่	3	แสนคน	ถือว่าเป็นภาคส่วนที่ว่า
ไม่มากไม่น้อย	ทำาให้อยู่กันอย่างผาสุกพอสมควร	ไม่ยุ่งยากเหมือนพื้นที่อื่น	
มุสลิมที่มีอยู่ก็เป็นเชิงบวก	 เอ้ือให้ทำาอะไรได้มาก	 ขณะกลุ่มคนจีนที่อยู่ใน
หาดใหญ่ในอดีตเป็นพวกที่ได้รับการศึกษามาจากปีนัง	มาเลเซีย	มีศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงกับ	AEC	ในประเทศทางใต้”
	 เขากล่าวว่า	 คนจีนมีส่วนสร้างเมืองหาดใหญ่	 แต่การสร้างชุมชน 
เป็นคนชุมชนดั้งเดิม	 ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในปัจจุบันและรอบ
หาดใหญ่ประกอบด้วย	 ควนลัง	 คลองแห	 คอหงส์	 บ้านพรุ	 ซึ่งพวกเขา 
อยู่มาก่อนเป็นเมืองหาดใหญ่	 นอกจากนั้นเมืองหาดใหญ่ยังถูกสร้างมาโดย
มุสลิมชุมชนควนลัง	ตระกูล	“มูเก็ม”	
	 ภาคสว่นสดุทา้ยทีท่ำาใหส้งขลามศีกัยภาพสูง	ดร.ประเสริฐมองว่าคอื
ภาคราชการ	และยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีศักยภาพในระดับนำา	
	 “กค็วรทำาใหภ้าคราชการมามองในเชงิสร้างสรรค	์ใชศ้กัยภาพในภาค
การศกึษามาพฒันาทรพัยากรมนษุย	์ในภาครฐั	และองคป์กครองสว่นทอ้งถิน่	
ผมเชื่อมั่นว่าทั้งหลายเหล่านี้ทำาให้เราได้โอกาสมากกว่าจังหวัดอื่น”	
 ชัยวุฒิ บุญญวิวัฒนาการ	 กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลากล่าวว่า
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 น่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้า	
ไม่ใช่วิถีการค้าขายสินค้าดิบๆ	อย่างที่เป็นอยู่	เช่น	การขายน้ำายาง
	 “ท่าเรือน้ำาลึกสงขลาเราไม่มีศักยภาพน่าจะทุบทิ้ง	 ส่วนการที่รัฐ
จะสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ปาดังเบซาร์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำา	 น่าจะคิด
ทบทวนเพราะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน้ำาประปาของคนสงขลา	
น่าจะให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าเขตนิคมอุตสาหกรรมให้ไดใ้นสิบปี	ไม่ใช่อยู่
ที่ต้นน้ำาอู่ตะเภา”
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	 ชัยวุฒิกล่าวว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอำานาจ 
ในการออกระเบียบข้อบัญญัติว่าพื้นที่ไหนเป็นอะไร	 ควรทิศทางคุ้มครอง
ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
	 สำาหรับปัญหาของสงขลาในอนาคตสืบเนื่องไปจนถึงการเปิดเสรี
อาเซียนคือการขาดแคลนแรงงานเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมทำางานแรงงาน	
ขณะที่ต้องจับตาทุนใหญ่กำาลังเข้ามาสงขลาอย่างเช่น	 แบงค์ออฟไชนา	
ธนาคารใหญ่สุดของจีน	 สิ่งเหล่านี้สร้างทั้งโอกาสและผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอน	
 ประนอบ คงสม	จากสภาองค์กรชุมชนกล่าวว่า	สงขลามีศักยภาพ
มากกว่าจังหวัดอื่น	โดยมีสิ่งแวดล้อมที่มีทั้ง	เขา	ป่า	นา	เล	
	 “กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่ทำางานอยู่มีจำานวนมาก	 หลายกลุ่ม
เกิดมานานหลายปี	 อย่างกลุ่มสัจจะวันละบาทเรานึกถึงครูชบอย่างเดียว 
ไม่ได้	 เพราะทุกวันนี้มี	 140	 กองทุน	 สมาชิก	 270,000	 กว่าคน	 มีเงิน	
532	ล้านกว่าบาท	ถ้ารวมกันจะมีพลังขับเคลื่อนได้พอสมควร	ขณะที่กลุ่ม 
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ออมทรัพย์ประมาณว่า	425	กลุ่ม	สมาชิก	190,000	กว่าคน	ข้อมูลล่าสุด
อาจจะมากกว่านี้	มีเงิน	4,000	ล้านกว่าบาทหมุนเวียนอยู่ในชุมชน”	
	 เขากล่าวว่าภูมิปัญญาของจังหวัดสงขลาถือว่ามีมาก	จนบางจังหวัด
นำาไปเลน่เปน็วาระจงัหวดัแลว้อยา่งทีอ่ดุรธาน	ีเอากองทนุสวสัดกิารของครชูบ
ไปใช้	หรือบางเรือ่งคนสงขลาทำาจนไปไกลกวา่ภาครฐั	เชน่	กองทนุสวสัดกิาร	
บำาเหน็จ	บำานาญ	ภาคประชาชน	
	 “น่ันหมายความวา่	มคีนทำางานภาคประชาชนอยูเ่ยอะมาก	มีองคก์ร
ชมุชนจำานวนมาก	สภาองคก์รชมุชนมกีฏหมายรองรบั	มาขบัเคลือ่นแกป้ญัหา
ของชุมชนได้	อย่างปัญหาเขาคูหา	รัตภูมิ	ปัญหาขยะเกาะแต้ว	หรือโรงนม
ที่ควนรู”
	 ประนอบเห็นว่า	 ภาคองค์กรชุมชนจะไม่มีวันเกษียณ	 ไม่มีวันถูก
ย้ายไปจังหวัดอื่น	ตำาแหน่งนี้อยู่ในชุมชน	แต่ที่เป็นอยู่ต่างคนต่างคิดต่างคน
ต่างทำา	 น่าจะมีองค์กรสักตัวหนึ่ง	 เช่นสภาประชาชนเป็นหลักท่ีขับเคล่ือน 
ทั้งจังหวัด	และใครจะมาร่วมก็ได้	
	 ทกุวนันีม้อีงคก์รอยูม่าก	แตไ่มส่ามารถเปน็องคก์รหลกัได	้ทำาอยา่งไร
ให้ภาคส่วนระดับชุมชนจะเริ่มต้น	 หาผลประโยชน์ร่วมกัน	 “สภาประชาชน
ตำาบล”	 น่าจะเป็นที่รวมให้ทุกคนมาพูดกัน	 จึงอยากเห็นข้อบัญญัติ	 อบจ. 
ที่จะมาทำา	หรืออบต.สนับสนุนให้เกิดสภาประชาชนในตำาบล	
	 “ไมใ่ชพ่ดูเรือ่งปฏริปู	แตไ่มรู่ว่้าปฏริปูว่าอะไร	แลว้จะไดอ้ะไร	ชาวบา้น 
มองไม่เห็น	 สิ่งที่พูดก็หายไป	 ที่ผ่านมาประชาธิปไตยของเราเป็นแบบโห๊ะๆ	
(พังๆ)	พูดแต่เสียงข้างมากมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียว”	
	 ประนอบเห็นว่าถ้าสามารถรวมทั้งฐานทุน	 ฐานคน	 ฐานเงิน	 ฐาน
ทรพัยากรทีมี่อยูใ่นสงขลา	ผลกัดนัใหก้ารเมอืงระดบันโยบาย	การเมอืงระดบั
จังหวัดฟัง	เช่น	อบจ.หันมาฟังชาวบ้าน	น่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีอย่างหนึ่ง	
	 “สำาหรับสภาองค์กรชุมชนพยายามผลักดันกลุ่มองค์กร	ประชาชน	
หลากหลาย	 ให้มาพูดคุยกันทุกเรื่องแต่เราต้องใช้เวลาพอสมควร	 เพราะ 
ที่ผ่านมาประชาชนพึ่งคนอื่นมานาน”
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	 ประนอบกล่าวว่าไม่ติดใจชื่อของวงกลางแห่งนี้	 เพราะอยู่ที่เนื้อหา
สาระ	 แต่จะทำาอย่างไรให้พี่น้องรู้จักพูด	 รู้จักเอาปัญหามาคุยวิเคราะห์ 
มีกระบวนการ	 ขั้นตอน	 เห็นทางออก	 บางเรื่องคุยกันแล้วทำาเองได้หรือ 
จะชวนใครมารว่ม	มขีอ้เสนอเปน็ทางออกไปสูก่ารแกป้ญัหาร่วมกนัแบบไม่รบ 
ไม่เถียง	 ใช้ความเป็นพี่น้องทำางานร่วมกันเพื่อการพัฒนาและไม่ใช่การพูด
แล้วทิ้ง

แนวทางการขับเคลื่อน 
 ถั่น จุลนวล	นายก	อบต.ควนรู	อ.รัตภูมิ	กล่าวว่าองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เปน็ตวัแทนประชาชน	การขบัเคลือ่นจริงไมใ่ชท่อ้งถิน่เปน็ตัวหลกั
แต่หมายถึงภาคประชาชนอันเป็นฐานของจริง	
	 “สภาพลเมืองน่าจะมีระดับตำาบล	 และต้องทำาอย่างจริงจัง	 มีการ
พัฒนาศักยภาพประชาชนให้ขึ้นมาในระดับที่เรียกว่าพลเมือง	 ต้องมีพ้ืนที่ 
ที่กล้าอาสาทำาเรื่องนี้	ตำาบลใดก็แล้วที่อาสาจะพัฒนาสภาพลเมือง”
	 เขาใช้การรวมตัวของพลเมืองที่เข้มแข็งว่า	 “สภาพลเมือง”	 โดย 
มองว่า	 หากสภาพลเมืองเข้มแข็งท้องถิ่นก็จะเข้มแข็ง	 ในท้องถิ่นต้องมี 
สภาท้องถิ่นและสภาพลเมืองทำางานคู่ขนานกันไป
	 ถา้จะใหส้งขลาขบัเคลือ่นงานอยา่งมศีกัยภาพ	และไปถงึเปา้หมายได ้
ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สังคมเป็นสุข	และสิ่งแวดล้อมดี	ต้องเริ่มจาก
หมู่บ้านและตำาบล	 โดยสภาพลเมืองต้องมีข้ึนและขับเคล่ือนทำางานอย่าง
จริงจังด้วย
	 “ผมอยูใ่นท้องถิน่ยอ่มทราบดวีา่ภาคประชาชนยงัไมเ่ตม็รอ้ย	ทีต่ำาบล
ควนรูผมรับกล้าที่จะทำาตามแนวคิดที่ว่า	 ถ้าภาคประชาชนพลเมืองเข้มแข็ง	
ท้องถิ่นก็จะเดินตาม	ผมอยากเดินตามประชาชนไม่ใช่เดินนำาทุกเรื่อง”
	 บนแนวคิดที่ว่าในแต่ละตำาบล	 คนเพียง	 5%	 ที่เป็นพลเมืองมีใจ 
ในการพัฒนา	ถั่นคิดว่าจะพาตำาบลเดินไปข้างหน้าสบาย	
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	 “เพือ่การนี	้ผมคดิวา่ตอ้งมหีลกัสตูรหนา้ทีพ่ลเมืองทีต่อ้งกลับคนืมา	
มกีารศกึษาพืน้ทีต่วัเอง	เพือ่มาออกแบบงานพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัคนพืน้ที่
สร้างแรงจูงใจให้คนในพื้นที่มาร่วมเยอะๆ	 สำาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	
ใครยา้ยมากต็อ้งรบัรูเ้รือ่งนี	้ตำาบลไหนใครทำาเรือ่งแบบนีต้อ้งไปสนบัสนนุเขา 
งบประมาณต้องไปหนุนเสริม	 ต้องใช้งบสำาหรับคนให้ทำาความดี	 ไม่ใช่งบ 
เพื่อให้เราไปขอทานอยู่หรือขอส่วนบุญอย่างที่ผ่านมา”
	 เขากล่าวว่าสงขลาจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้	 ต้องเริ่มจากหมู่บ้าน	
ตำาบลเข้มแข็ง	มีพื้นที่ที่ทำาให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงจะขยายผลได้
 บรรเจต นะแส	 จากตำาบลทุ่งหวัง	 อำาเภอเมืองสงขลา	 กล่าวว่า	
เมื่อพูดถึงสภาพลเมือง	 เคยมีบทเรียนที่แล้วมาเช่นการมีประชาคม	 ซึ่งพอ
คิดเสร็จมันก็ตาย	 เพราะว่ามักคิดกันในเชิงโครงสร้าง	 ติดอยู่กับว่าบุคคล 
ที่เป็นประธานประชาคม	
	 “ถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่กลาง	 มันจะยกระดับความเป็นพลเมือง	
แต่หากโครงสร้างตรงนี้มันล็อก	 มีเจ้าของ	 มันจะไม่มีวันจะใหญ่ได้เลย 
การแสวงหาหัวหน้ามันเป็นธรรมชาติ	 มีได้เป็นครั้งคราว	 แต่ไม่ใช่ผูกขาด
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ตลอด”	 บรรเจตกล่าวว่า	 มีบทเรียนจากการตั้งประชาคมชัดเจน	 เพราะถึง 
ที่สุด	ถือว่าไม่ประสบความสำาเร็จ	ขณะนี้หลายพื้นที่	อบต.	ใช้เวทีประชาคม	
ทำาแผนอยู่อีกโดยหารู้ไม่ว่าจิตวิญญาณของประชาคมตายนานแล้ว
	 “เราติดกับดักโครงสร้างบางตัวที่ทำาให้ขยับไม่ได้	 หรืองานที่อยู่กับ
การประกวดที่ไม่มีสัมมาทิฎฐิเลย	มันก็เข้ามาทำาลาย”	เขากล่าวว่า	น่าจะใช้
ช่วงเวลาปฏิรูปของประเทศไทยขณะนี้	หาโอกาสตั้งพื้นที่กลางในระดับพื้นที่	
ไม่ใช่คิดแค่เรื่องการเมือง	แต่ทุกเรื่องน่าจะผ่านตรงนี้	เพื่อให้ทุกคนได้เข้าไป
เป็นหุ้นส่วน	แล้วค่อยยกระดับ	
	 ดา้นการเมืองตอ้งเตรยีมตวั	การมสีว่นรว่มภาคประชาชน	เพือ่ทำาลาย 
นกัการเมืองท่ีหิว้กระเปา๋ใสเ่งนิมาซือ้เสยีง	ถา้มพีืน้ทีแ่บบนีไ้ด	้อาจจะเรยีกวา่ 
สภาพลเมืองแต่ละพื้นที่	
 
จิตวิญญาณใหม่ 
 สมศักดิ์ ชูช่วยคำา นักพัฒนาเอกชนกล่าวว่า	 จากการฟังผู้ใหญ่ 
เห็นข้อมูลน่าตื่นเต้นมีเหตุผลแต่สิ่งที่ถูกกล่าวถึงน้อยคือคุณค่า	
	 “การปฏรูิปครัง้นี	้หากมนัไมไ่ดไ้ปดว้ยจติวญิญาณใหม่หรอืถกูคดิเชงิ
โครงสรา้งเดมิอกีแลว้	ผมคดิว่าปฏริปูไมไ่ด	้ในมมุผมเหมอืนกบัวา่จติวญิญาณ
ไม่ค้นพบหัวใจของตนเอง”
	 สมศักดิ์	ชื่นชมความสำาเร็จกรณีพลเมืองคลองแดน	อำาเภอระโนด	
ที่สามารถเอาจิตวิญญาณไปเชื่อมกับความศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษจนรู้ว่า	
ชมุชนเขาเคยเขม้แขง็แลว้มาลม่สลาย	ความเปน็พลเมอืงเปลีย่นหวัใจมพีลงั
ด้วยตัวมันเอง	โดยไม่ต้องรอจังหวะสถานการณ์บ้านเมือง
	 “อย่างนี้จะเกิดได้ไหม	 จะมีสามัญชนคนธรรมดาเอาจิตวิญญาณ 
ตัวเองไปเชื่อมกับบรรพบุรุษที่เขาสร้างชุมชนมา	จินตนาการไปว่าเราจะสร้าง
ชมุชนเราเปน็อยา่งไร	ถา้ไปถงึจดุนัน้ไดก้เ็ชือ่ว่าชมุชนพลเมอืงทีบ่า้นเรากเ็กดิ	
ส่วนคำาว่า	สภา	หรือ	เครือข่าย	มันจะเจ็บปวดมากที่ได้ฟังว่ามันจะตั้งขึ้นมา
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อกีแล้ว	จินตนาการของเราตรงกันหรือยังในวันนี้	ไม่เช่นนั้นเราจะเกิดอาการ
ติดกับดักไปไหนไม่รอดอีก”
	 สมศักดิ์	เห็นว่าแม้มีฝัน	แต่มันยังไม่มีพลังเพียงพอ	และตั้งคำาถาม
ว่าสิ่งต่างๆ	ที่ทำาได้ส่งต่อไปยังบุคคลระดับแถวอื่นต่อไปอย่างไร	
	 “ผมรู้สึกว่าเสียงของพลังพลเมืองสงขลา	 มีความหลากหลาย 
ชาวประมง	 ชาวสวนยาง	 นักศึกษา	 ผู้นำาศาสนา	 ฯลฯ	 แต่มีพอหรือยัง 
เสียงของนักธุรกิจอาจมีแล้ว	แต่เสียงของคนหนุ่มสาวอยู่ตรงไหน	อันนี้อาจ
จะเป็นข้อสงสัย”	 เขากล่าวและย้ำาว่าการเดินต้องไปข้างหน้าอย่างแน่นอน	
แต่ว่าไม่ควรลืมความรู้สึก	จิตวิญญาณของผู้คน	
 อาจารย์ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัทกัษณิ	กลา่ววา่ตนอยากเสนอแนวทางขบัเคลือ่น
ประกอบด้วย	
	 1.	ทำาฐานที่มั่นให้ชัด	ซึ่งจะเป็นฐานที่มั่นเชิงประเด็นหรือพื้นที่ก็ได้	
	 2.	เก็บเกี่ยวดอกผลจากฐานที่มั่นให้ได้	
	 3.	ไม่เห็นด้วยกับการมีองค์กรใหม่	
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	 “ถ้าเรามีฐานที่มั่นและดอกผล	 เราจะเป็นสมัชชาพลเมือง	 เอาคน
ทั้งหมดมาทำาให้เป็นวาระซึ่งควรมี	3	ระดับคือพื้นที่	จังหวัด	และประเทศ”
	 อาจารย์ณฐพงศ์	 เสนอว่าในระดับจังหวัดถ้ามีฐานที่มั่น	 10-20	
ปัญหาก็ต้องมองให้เห็นว่าอะไรที่เราจะเก็บเกี่ยวจากดอกผล	 เพื่อนำามาเป็น 
ข้อเสนอ	 เชิงนโยบายในระดับจังหวัด	 และต้องยกระดับไปสู่ประเด็น 
ในระดับชาติให้ได้	
	 “ต้องไม่เสนอให้ลอย	แต่เสนอมาจากฐานคนทำางาน	มันจะทำาให้มี 
น้ำาหนักในการพูดกับสังคม	 พูดกับใครก็แล้วแต่ที่กำาลังมีบทบาทอยู่ในระดับ
ประเทศมันจะมีความชอบธรรม	 ในการพูดถึงการปฏิรูปประเทศในฐานที่ไม่
ลอยไปจากฐาน”	
	 เขามองว่า	 สมัชชาพลเมืองหรือสภาพลเมือง	 หรือชื่ออะไรก็ได้	
ไม่ใช่องค์กรใหม่	 แต่จะเป็นพื้นที่ให้คนต่างกลุ่มได้มาเปล่งเสียง	 และสร้าง
วาระของตนเอง	ขึ้นมาทั้งระดับพื้นที่	จังหวัด	และประเทศ	และส่งเสียงไป
	 “วันน้ีผมคิดว่าฐานเราพร้อม	 ก็ดูจังหวะสุกงอมว่าตอนไหน	 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยทักษิณยินดีมาร่วม	 เชิงกระบวนเราเดินไม่ทันทั้งหมด	 แต่ผม
พยายามดึงคนในคณะของเราให้มาร่วม	 โดยบอกว่าตอนแรกอาจจะเริ่มจาก
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รู้จักเพื่อนอาจร่วมเวที	 จะทำาให้คนเราออกไปได้เปิดหูเปิดตาที่จะไปทำางาน
ร่วมกับภาคประชาสังคมได้	อะไรที่ขับเคลื่อนร่วมกันได้เราก็พยายามทำา”
 พิชัย ศรีใส	กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลากล่าวว่า	ที่ผ่านมาองค์กร
ที่มีอำานาจทางกฏหมายไม่เคยฟังประชาชน	
	 “เขายังฟังพ่อค้ามากกว่า”
	 ดลุอำานาจทีป่ระชาชนม	ียงัมดีลุไมเ่พยีงพอ	ทำาอยา่งไรใหผู้ม้อีำานาจ
ทางกฎหมายหนัมาด	ูสำาหรบักลยทุธภ์าคประชาชนตอ้งไปจากฐานประชาชน	
เป็นของจริงไม่ใช่จินตนาการ	 ต้องเสริมพลังตรงนี้ให้ลงตัว	 รัฐจึงจะรับฟัง 
ไม่เช่นน้ันภาคประชาชนจะถูกบีบให้ฟังรัฐ	 ภาคประชาชนตกอยู่ในฐานะ	
ขอทาน	ขอทุน	ที่ไม่มีศักยภาพ
	 “เราจะสาละวนอยู่กับการขอทาน	 ขอทุน	 จึงต้องปลดล็อคตรงนี้ 
ให้ได้	อย่างน้อยคือการยืนบนขาตัวเองให้ได้	ปรับยุทธวิธีเข้าสู้กันใหม่”
	 สำาหรับเวทีนี้พิชัยมองว่าเป็นเวทีกลางของทุกๆ	 คน	 ที่สามารถมา
แลกเปลี่ยน	เพราะเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีพื้นที่ของตัวเอง	เป็นกลุ่ม	เป็นก้อน	
มโีอกาสแลกเปลีย่นเปน็ครัง้เปน็คราว	และเกดิมาอยา่งตอ่เนือ่ง	จนขยบัเขา้
มาอย่างที่เห็นในวันนี้	
	 “สิง่ทีไ่ดเ้ราจะเอาไปยกระดบัตอ่ไปอกี	ใหเ้ปน็เรือ่งรปูธรรมทีช่ดัขึน้	 
การพูดคุยวันนี้ไม่ได้หวัง
ว่ าจะมีคำ าตอบสำาเร็จรูป 
มีปลายเปิดให้ไปคิดกันต่อ
จนตกผลึก	 เพื่อให้เป็น
ดวงดาวดวงเดยีวกนั	ซึง่พอ
เห็นรูปเห็นร่างว่าดาวดวง
นั้น	รูปร่างหน้าตาอย่างไร”
	 พชัิยกลา่ววา่	อยา่ง 
ที่พูดกันว่าสงขลามีศักย-
ภาพของคนเป็นฐานที่มั่น
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สำาคัญทางด้านนี้อยู่แล้ว	ทุน	คน	ความรู้	เพียงยกระดับขึ้นไป	สร้างเป็นพลัง
พลเมือง	หนุนกับ	อปท.	ซึง่เปน็ฐานที่มั่นสำาคญั	ให้มีตน้แบบในการลงมือทำา 
ให้เกิดรูปธรรมเรื่องการพัฒนาพลังพลเมือง	
	 “ตามที่นายกถั่น	 อบต.ควนรู	 กล่าวว่าจะมีคนพวกนี้เพียง	 5% 
ก็เพียงพอ	 ตอนนี้ทางมูลนิธิชุมชนสงขลาได้จับมือกับ	 อบจ.สงขลาในการ
พัฒนา	 เพื่อที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน	 รูปธรรมปฏิบัติจริงอยู่ที่พื้นที่	 แต่เราก็
คิดไปไกลถึงอาเซียนที่จะเกิดขึ้น”	
	 พิชัยกล่าวว่า	 การจัดการพื้นที่กลางในเบื้องต้นมูลนิธิชุมชนสงขลา 
ประสานอยู่	แต่มีแนวคิดว่ากลุ่มต่างๆ	ควรผลัดกันเป็นเจ้าภาพผลัดเปลี่ยน
เวียนไป	ไม่รวมศูนย์ที่ใดที่หนึ่ง	

เป้าหมายสู่การเปลี่ยนแปลง
 พิชยา แก้วขาว	 นักพัฒนาเอกชน	 กล่าวว่าคิดทำาเรื่องใหญ่ 
ใจต้องใหญ่	
	 “เรากำาลังก้าวไปข้างหน้า	 มีวิสัยทัศน์	 ออกแบบสร้างรูปธรรม 
แล้วแบ่งกันเดิน	 มันเดินได้แล้ว	 แต่ตรงไหนไม่พร้อมตั้งเอาไว้ก่อน	 อย่า

เสียเวลา	 เพราะว่ามันไม่
สามารถขึ้นพร้อมกันได้	
ที่ไหนพร้อมก็เดินไปก่อน	
อย่างที่ควนรู”	
	 พิชยากล่าวว่าแนว-
คิ ด จั ด ก า ร ตั ว เ อ ง ขอ ง
สงขลา	 ต้องมาดูพ้ืนที่ว่า
อยู่ตรงไหนบ้าง	
	 “จะเป็นแบบไหนเรา
สนใจทัง้นัน้	เราตอ้งใจใหญ	่
ไม่จุกจิก	 ไม่เสียหายอะไร 
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เพราะฐานที่คุยกันอยู่มาจากอันเดียวกัน	 แต่พอจะเดินไปข้างหน้า 
ต่างออกแบบ	หากต่างกันก็ต้องเคารพอย่าดึงกัน”	
	 เธอตั้งคำาถามว่าในเชิงปฏิบัติถึงเวลาแล้วหรือยังที่มองว่า	 อปท.
สำาคัญท่ีสุด	 หรืออาจต้องมีโรงเรียนพลเมืองเพ่ือยกระดับ	 ก็ต้องมีการ 
พูดคุยอย่างเป็นระบบ
	 “คุยในเรือ่งการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้	ไมพ่ดูเรือ่งอืน่แลว้	สงขลาตอ้ง
กำาหนดตัวเองว่ามีอะไรบ้าง”
	 เธอบอกว่า	จากประสบการณ์ไม่เคยกลัวอำานาจไกลตัว	อำานาจคน
กรุงเทพฯ	 เพราะมีเคร่ืองมืออะไรที่ปกป้องอะไรได้ก็ทำาไป	 แต่ห่วงการคิด
ไปข้างหน้า	กำาหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองให้ชัด	มีวิสัยทัศน์แล้ว	ก็กำาหนด
ยุทธศาสตร์ในการเดิน	สร้างรูปธรรมจริงให้เกิด	
	 “น่ีคือคิดบนฐานว่าเรามีศักยภาพในทุกระดับมากพอ	 แล้วไม่พูด
เรือ่งเลก็	พดูแตเ่รือ่งใหญท่ีไ่ปขา้งหนา้	เราตอ้งไมส่าละวนอยูก่บักจิกรรมเลก็ 
หรือกิจกรรมเฉยๆ	ที่ไม่ยกระดับไปสู่การเปลี่ยนแปลง”
	 ต้องสร้างการพูดคุย	ความรู้ความเข้าใจ	เพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ใหไ้ด้	เพราะฐานทีท่ำามาสีส่บิปถีงึเวลายกระดบั	สูส่ำานกึของการเปลีย่นแปลง
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	 “เท่าท่ีเช็คมาไม่เคยมีสภาองค์กรชุมชนจังหวัดไหนที่คัดง้างการ 
คัดเลือก	สปช.ได้มากเท่าจังหวัดสงขลา	ซึ่งอย่างนี้ไม่ใช่แค่คนดี	แต่ต้องมี 
เทคนิค	ทักษะ	ในการไปเกลี่ย	จูน	ค่อยดึง	ป้อน	จัดกระบวนการ	จัดระบบ 
คิดท่ีไม่ขัดแย้งกับอำานาจอื่นๆ	 ของสังคมได้	 ซึ่งจำาเป็นในการอยู่ให้ได้ 
ซึ่งอันนี้สูงกว่าการต่อสู้	ต่อรอง	ซึ่งเราผ่านมาหมดแล้ว”	
	 เธอกล่าวว่า	ตอนนี้เหลือแต่ว่าจะปรับพลังกันอย่างไรเพื่อจะเดินไป 
ข้างหน้าแบบไม่ได้ทะเลาะ	 แต่คิดว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไร	 จำาเป็นต้อง
ออกแบบส่วนนี้
	 “สังคมที่กำาลังเดินตาม	 กำาลังชุลมุน	 นั่นเป็นธรรมชาติของมัน 
ทักษะตรงนี้แทบไม่ต้องพัฒนาแล้ว	 เพียงแต่จูงแต่ละคนมาออกแบบ	สร้าง
พื้นที่รูปธรรมไปข้างหน้า	 จากสองระดับคือที่ไปข้างหน้าได้	กับระดับยังขาด
ทักษะ	 มาพัฒนาเขา	 แต่อย่าให้กระทบ	 อย่าให้แย่งกัน	 ที่ไปข้างหน้าก็ไป 
แต่อย่าให้รู้สึกว่าทิ้งคนอื่น	โดยอาจจะมีคนอีกกลุ่มดูแลเขาอยู่”
	 พิชยาเห็นว่าศักยภาพบุคคลสงขลามีความพร้อม	 แต่ขาดความ 
กล้าหาญที่จะไปข้างหน้า	เพราะหลายคนยังกลัวคนจะด่าตามหลัง	
	 สำาหรับตัวเธอเอง	 ตัดสินใจชัดแล้วจะเดินไปข้างหน้าเพื่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเดียว	 เพราะเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามา 
ทำางานพัฒนา
	 “ฝันของดิฉันมีอย่างเดียวไม่มีฝันอื่น	 คือสำาหรับประเทศนี้จะต้อง 
มีการเปลี่ยนแปลง	เพราะฉะนั้นทุกย่างก้าวที่ทำา	คือนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างเดียว	ชวนไปหาคนทีค่ดิเหมอืนกนัและไปดว้ยกนั	สรา้งคนทีไ่ปดว้ยกนั	
ฝันเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นอื่น	 แล้วไม่เคยระแวงใคร	 ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ 
ที่ฝันจะไปด้วยกัน	แม้ไม่เหมือนกัน	แต่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าไปด้วยกัน”	
	 พิชยากล่าวว่าขณะนี้	 สงขลามีทุนทรัพยากรบุคคลเยอะมาก 
ทุกคนกล้าเปิดเผยถึงเป้าหมายว่าจะไปไหน	 มียุทธศาสตร์ที่จะไปข้างหน้า 
ด้วยกัน	และมีคนรุ่นใหม่	
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	 “เราไม่รอแล้ว	 ใครจะมาดึงให้ถอยหลังกลับเราจะไปข้างหน้า 
อย่างเดียว	 มีน้องๆ	 ที่บอกว่าตามไม่ทัน	 เราก็เลยออกแบบว่าคน	 2	 รุ่น 
ที่จะเดินไปด้วยกันได้”
 นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ	ณ	อำาเภอนาทวี	กล่าวว่าวิสัยทัศน์สงขลาดีแล้ว	
	 “พวกเราคิดใหญ่	 แต่ก็ต้องไปจากเล็กๆ	 ทำาจากส่ิงที่ชุมชนหรือ 
องค์กรมี	ดงัหมอประเวศ	(วส)ี	กลา่ววา่	ตอ้งจนิตนาการใหใ้หญก่อ่น	เรากต็อ้ง 
ทำาจากสิ่งที่พวกเราถนัด	 ถูกจริตของเราเร่ิมจากตรงนั้น	 มันจะรู้สึกขนพอง	
หรอย	และภูมิใจว่าเป็นของเรา”	
	 หลงัจากคยุกนัแลว้	นพ.สวุฒัน	์กลา่ววา่สิง่สำาคญัคอืตอ้งกลบัไปทำา
ในพืน้ที	่มเีวทแีลกเปลีย่นพดูคยุและเยีย่มเยยีนกนั	ไปเรยีนรูจ้ากของจรงิใน
พื้นที่เป็นการเติบโตที่หนุนเสริมด้วยกัน
	 “เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้	 เราไม่อาจหวังจากข้างบน	 เพราะ 
จะมีกระแสอะไรก็คาดหวังไม่ได้	 ส่วนสำาคัญอยู่ในระดับตำาบล	 อำาเภอ 
สำาคัญที่สุด”	
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 สามารถ สุขบรรจง	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชน	 พอช.กล่าวว่า 
เราเห็นเป้า	 เราเห็นปลายทางแล้ว	 แต่ว่าต้องออกแบบเพื่อสร้างที่จะไป 
ขา้งหนา้	ระหวา่งทางจะตอ้งมยีทุธศาสตร์	เพราะในวงกลางทีเ่กดิขึน้	มทีัง้คน
ที่มาใหม่	คนเก่า	หรือมาบ้างไม่มาบ้าง	
	 “ที่ผมจะถามคือในบริบทสังคมที่เป็นอยู่จะออกแบบอย่างไร 
ใหข้า้มพน้สถานการณ	์หรอืจะมทีางลดัหรอืไม	่กบัศกัยภาพของเมอืงสงขลา	
ที่มีมากมาย”	
 พิทักษ์ บำารุงชาติ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา 
กลา่วว่าการขบัเคลือ่นสงขลาตามวสิัยทัศน์	สามารถขบัเคลื่อนให้เป็นโมเดล
และรูปธรรม	
	 เขามองว่าในแง่ธุรกิจเพื่อสังคม	 หลายภาคส่วนในสงขลาที่ชุมชน	
พืน้ทีท่ีท่ำาเรือ่งวสิาหกจิชมุชนอยู	่มกีารตอ่ยอดอาชพีไมว่า่การปลกูผกัปลอด-
สารพิษ	 หรือธุรกิจทางสังคม	 โดยความร่วมมือที่ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย 
ทั้งผู้ช่วยและผู้ถูกช่วย	อย่างเช่นภาคเอกชนที่ทำางานช่วยสังคมได้ประโยชน์
ทางภาษี	 การประชาสัมพันธ์	 ส่วนคนด้อยโอกาสได้เรื่องอาชีพ	 รายได้ 
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คณะทำางานได้โมเดลการขับเคลื่อนที่เป็นจริงและสามารถถ่ายทอดให้คน
จังหวัดอื่น	คนทั้งประเทศ	หรือต่างประเทศ
	 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 สร้างแรงจูงใจให้เอกชนมาสนับสนุนภาค
ประชาชน	อาจจะเป็นแรงจูงใจด้านกฎหมาย	ภาษี”
 ชาครติ โภชะเรอืง	ผูจ้ดัการมลูนธิชิมุชนสงขลากลา่ววา่	มหีลายนยั 
ที่ภาคประชาชนจะเดินไปข้างหน้า	และถ้าไม่ทำาจะเสียโอกาส	
	 “กลุ่มแกนจะพอเห็นภาพใหญ่	 แต่คนใหม่กับคนเก่าอาจจะมี 
ช่องว่างในการสื่อสารกัน	 มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มต่างๆ	 จึงอยาก 
ให้แกนของวงที่มีความหลากหลายคดิถึงคนอื่นๆ	ที่เดินตามดว้ย	เพราะถ้ามี 
การเชิญกลุ่มทั้งหมดในสังคมที่มีความหลากหลายจะเป็นเร่ืองยาก	 การทำา
อะไรต้องมีความรู้สึกร่วม	ความเป็นเจ้าของร่วม”
	 เป็นพัฒนาการที่ได้มีการพูดคุยในการทำางานหลายภาคส่วน 
จับความเช่ือมโยงของตัวเองควบคู่กับสถานการณ์ในประเทศ	 เพราะ
สถานการณ์การกุมสภาพของอำานาจใหม่	 ถ้าก้าวไปไม่พ้น	 อาจจะถอยกลับ
มาอีกก็ได้	
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	 “กรณสีงขลา	พฒันาการของแตล่ะยคุกต็อ้งทบทวน	อยา่งวิสัยทศัน ์
จังหวัด	ซึ่งมี	 15	ภาคีเข้ามาร่วม	ผมคิดว่าอาจทำาโดยใช้ศักยภาพของสาย
ราชการเป็นหลักเพราะวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลาถูกส่งไปยังจังหวัดสงขลา 
และคาดหวังว่าจังหวัดจะเดินต่อโดยภาคราชการ”
	 ชาคริตกล่าวว่า	 คำาหลักๆ	 ของวิสัยทัศน์จังหวัดประกอบด้วย	
เศรษฐกจิสรา้งสรรค	์สงัคมเปน็สขุ	สิง่แวดลอ้มยัง่ยนื	เปน็คำาหลกั	นา่จะเปน็
คำาท่ีใช้ร่วมกนัได	้แลว้สรา้งความรว่มมอื	ไมต่อ้งจดัตัง้	เพราะมคีวามยดืหยุน่
มากพอที่คิดจะทำาอะไร	หากมีความสัมพันธ์กันมาจะเห็นโอกาสทำางานร่วม	
	 “ตอนน้ีเราไดภ้าคเอกชนเขา้มา	แตก่ารหลอมรวมระหวา่งภาคเอกชน	
และประชาชนยงัมีช่องวา่ง	พดูงา่ยๆ	ตา่งมมีมุมองวธิใีนการพฒันาทีแ่ตกตา่ง 
กันอยู่”	
 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจะนะกล่าวว่า 
ได้อ่านพบแนวคิดจากหมอประเวศ	 วสี	 และท่านอานันท์	 ปันยารชุน 
ที่ว่าควรยกเลิกระบบราชการส่วนภูมิภาค	
	 “ท้องถิ่นตอนนี้มีขาบริหารกับขาสภาซึ่งไม่พอ	 ขาที่สามคือสภา
พลเมืองหรือประชาสังคม	 หรือภาคพลเมืองในท้องถิ่น	 ควรมีรูปธรรม 
ตัวตนที่ชัดเจน”
	 นพ.สุภัทรกล่าวว่า	 รูปแบบของวิสัยทัศน์สงขลา	 รูปแบบของสภา
พลเมืองที่แซมอยู่ในท้องถิ่นทุกระดับ	 น่าจะเป็นตัวบูรณาการเศรษฐกิจ	
สร้างสรรค์	สังคมเป็นสุข	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	
	 “เราก็มีท้องถิ่นดีๆ	อยู่ในนี้พอสมควรที่เป็นโมเดลได้	สุดท้ายแล้ว 
วิสัยทัศน์น้ีทุกคนจะได้ช่วยกันทำา	 ตามแต่ว่ามุมของตัวเองว่าจะสนใจ 
ประเด็นไหน	องค์กรไหนจะทำาเรื่องใกล้ตัวได้มากกว่ากัน”
	 เขาเช่ือว่าประชาชนทำาได้	 และรัฐยอมรับได้ในหลายพ้ืนที่ 
แต่ต้องได้รับความร่วมมือ	 การยอมรับจากนายก	 อปท.	 และสภา	 อปท.	
แต่ละท้องถิ่น	
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ก้าวสู่อนาคต 
 อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ นักวิชาการอิสระกล่าวว่า	กระบวนการ
มาถูกทางแล้ว	ที่ไม่รีบเร่งสรุปวิสัยทัศน์	
	 “เพราะสิ่งที่ล้มเหลวเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ก็คืออยู่บนกระดาษ 
ยกเว้นทางธุรกิจที่มักจะมีการขับเคลื่อนจริง	 แต่ทางภาคราชการ	 และ 
ประชาสังคมมักเขียนอยู่ในกระดาษ”
	 คำาว่า	 “มาถูกทาง”	 อาจารย์ชัยวัฒน์เห็นว่าเพราะไม่รีบเร่งในการ 
สรุปวิสัยทัศน์	ทำาไป	พูดไป	เข้าใจกันไป	ว่าอะไรร่วมมือกันอีกได้ไหม
	 “ผมหวาดเสียวกับคำาว่าสภา	 เพราะเมื่อมีตรงนี้คนมีอำานาจอยาก 
เข้ามา	 ซึ่งเมื่อคนหนึ่งติดบั้งขึ้นมาจะมีอาการบ้าหัวจุก	 ถ้าจะมีอำานาจอะไร 
สักอย่างมาคานอำานาจทางการเมืองคืออำานาจแห่งปัญญา	 ต้องไม่มีอำานาจ 
ของการสั่งการ	แต่เป็นเรื่องของการรับฟัง	เมตตา	ช่วยเหลือกัน”
	 เขากล่าวว่าแก่นแท้ของวิสัยทัศน์	 เป็นการแสดงออกถึงเจตจำานงค ์
ของหัวใจไม่ได้ออกจากสมอง	 แต่ใจมันอยากไป	 เป็นความต้องการใฝ่ฝัน 
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แลว้กดู็ความเป็นจริงทีเ่ปน็อยู	่กต็อ้งมาดวูา่ไปไดแ้คไ่หน	เชน่อกี	5	ปขีา้งหนา้ 
สังคมไทยจะขาดแรงงานมีฝีมือทุกระดับ	จะทำาอย่างไร	
	 “อย่างนี้ทางอาชีวะจะสร้างคนอย่างไร	 ที่โคราชเอาเด็กอาชีวะ 
ไปเทรนในโรงงาน	 พอจบก็ทำางานได้เลย	 สงขลาเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 
ก็ต้องเห็นความจริงในเรื่องความต้องการแรงงาน”
	 อาจารย์ยังมองถึงการเป็นสังคมผู้สูงอายุของสงขลาในอีก	 10	 ปี 
ข้างหน้า	คนทำางานพัฒนาจะต้องรู้ข้อมูลแล้วว่ามีคนสูงอายุเท่าไร	อยู่อำาเภอ
ไหน	 อาชีพอะไร	 ลูกเต้าทำาอะไร	 จะเลี้ยงดูแลได้ไหม	 โรงพยาบาลชุมชน 
เป็นอย่างไร	เป็นต้น
	 “ข้อมูลทางวิชาการมีจึงจะทายได้	 ถ้าไม่มีนักวิชาการมาช่วย	 มัก
คิดเอาโดยประมาณ	 แต่อย่างนี้จะประมาณเอาไม่ได้	 ต้องเห็นตัวเลขข้อมูล 
ความจริง	 เพื่อมาใช้จัดการบางอย่าง	 นำาไปสู่การจัดการด้านต่างๆ	 ให้กับ
ชุมชน”
	 ไมม่วีสิยัทศันใ์ดเกดิขึน้ไดถ้า้ไมม่ทุีนทางสงัคม	สำาหรบัจงัหวดัสงขลา	
คิดว่ามีอยู่ในระดับหนึ่งและสามารถเข้มข้นได้เร่ือยๆ	 เพราะกระบวนการ 
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มาถูกทางแล้ว	เพียงแต่ต้องไม่ใจร้อน	และต้องไม่เฉื่อยแฉะ
	 “เพราะวิสัยทัศน์เหมือนภาพวาด	 ภาพแรกไม่สมบูรณ์	 ต้องทำาไป 
วาดไป	 ตอนนี้เป็นเพียงขั้นสเก็ต	 ต้องมาดูว่าตรงนั้นตรงนี้สีใช้ได้ไหม 
ค่อยๆ	 ทำาไปเพื่อนยิ่งเยอะแสดงว่ามาถูกทาง	 แต่ถ้ายิ่งทำาเพ่ือนยิ่งหาย 
แสดงว่าหลงทาง”	
	 อาจารย์ชัยวัฒน์มองว่า	 วิสัยทัศน์ของเมืองในอนาคตการมอง	
สุขภาพจะเป็นเรื่องใหญ่	 เกี่ยวข้องกับการกินการอยู่	 การดูแลทั้งหลาย 
แต่ไม่มีว่าอะไร	คำาถามทั้งหลายในอนาคตจะอยู่ภายใต้ระบบโลก	
	 “ผมก็อยากรู้ว่าต่อไปคอคอดกระจะขุดหรือไม่	 เพราะช่องแคบ
มะละกาซึง่แออดั	และจนีกำาลงัหาทางออก	เสน้ทางการขนสง่สนิคา้ไปทางไหน 
เกี่ยวอะไรกับเรา	ตอนนั้นซิค่อยมาพูดกันว่าท่าเรือน้ำาลึกจะสร้างหรือไม่”
	 การรู้ทิศทางโลกในอนาคตต้องใช้ความรู้มหาศาล	 มีข้อมูลแม่นยำา	
ต้องเอาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ	ภูมิศาสตร์การเมืองเข้ามาพินิจพิจารณาอีกด้วย
	 การจดัการผงัเมอืงกเ็ปน็เรือ่งใหญ	่“ทีผ่า่นมาหว่ยมาก”	อาจารยก์ลา่ว 
เพราะไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ	 แต่ลากไปตามกลุ่มทุน	 ผลประโยชน์ 
ที่อยากสร้างอะไรก็สร้าง	อยากขวางทางน้ำาก็ทำา	ทำาให้น้ำาท่วมประจำา
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	 “ถา้อยากเตบิโต	ทีไ่มไ่ปรกุรานระบบนเิวศนใ์หเ้สยีหายจะเอาอยา่งไร	
ต้องมาตั้งคำาถาม”
	 ส่วนโจทย์ท้าทายเกี่ยวกับออมทรัพย์สงขลา	 ที่ถูกจุดประเด็นขึ้น 
ในเวที	อาจารย์บอกว่ารู้จักกับน้าลัภย์	น้าชบ	น้าอัมพร	เมื่อ	30	ปีที่แล้ว 
มีการกล่าวว่าสงขลามีกลุ่มออมทรัพย์มากที่สุด	เงินเยอะที่สุด	
	 “ผมถามวา่ตอนนัน้กบัตอนนีอ้ะไรตา่งกนับา้ง	ถึงตอนนีผ้มอยากรูว้า่
ความร่วมมือออมทรัพย์เป็นอย่างไร	ตัวเลขเป็นอย่างไร	บางทีก็เราต้องเจ็บ
ปวดในการถามว่าตัวเลขเท่าไร	ใครเป็นผู้ดูแล	จัดการกันอย่างไร	เอาเงินไป
ทำาอะไรต่อ	สิ่งที่เราต้องการคือเอาตัวเลขทั้งหมดมาคลี่ให้ดูทั้งหมด	เพราะ
ถา้ไมเ่หน็ความจรงิแลว้	มนัจะไปไมร่อด	พอเหน็ความจรงิ	อา่นแนวโนม้ออก	
เห็นตัวเลข	คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในสงขลาหลายคนก็พร้อมช่วย”
	 อยา่งไรกต็าม	อาจารยช์ยัวฒันม์องวา่สิง่ทีม่คีา่ทีส่ดุในวนันีค้อืความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายของสงขลา	
	 “ไม่ใช่ทำาได้ดีเลิศนะ	แต่ร่องรอยมันดี	ผมไม่เห็นที่ไหนที่มีนักธุรกิจ	
นกัการเมืองทอ้งถิน่ไมน่อ้ยทีผ่กูพนัทำางานกนัมา	คนในหาดใหญ	่สงขลาพดูกนั 
รู้เรื่องพอสมควร	ซึ่งเป็นทุนทางสังคม	เพียงแต่ไม่เข้มข้นถึงขนาดเพราะมัน 
ยังไม่รู้ว่าจะทำาอะไรกันบ้าง	แต่พอรู้ว่าจะทำาอะไรกันบ้างก็ค่อยๆ	ไป”	•
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