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การปฏิรูปประเทศไทยได้กลายมาเป็นกระแสที่สำ�คัญยิ่งของสังคม
การปฏิรูปสังคมนั้นมีกระบวนหลักอยู่สองกระบวนที่เดินกันในคนละฐาน
ความคิด ฐานคิดแรกคือการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ปรับกติกาในระดับประเทศ
แก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญ การกระจายอำ�นาจ การปรับเปลี่ยนกลไกในการ
ทำ�หน้าที่เรื่องต่างๆ ระดับบน การจัดความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจระหว่างองค์กร
ส่วนกลาง-ส่วนท้องถิ่น นี่คือฐานคิดที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ด้านบน เชื่อว่าโครงสร้างดีก็เหมือนบ้านที่มีเสาดีพื้นดีผนังประตูหน้าต่างดี
คนที่อยู่ก็มีโอกาสจะมีความสุขมากกว่าบ้านที่โครงสร้างไม่พร้อม
อีกฐานคิดหนึ่งคือ ฐานคิดความเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
ส่วนปลาย จากคนเล็กคนน้อยที่ขยับขับเคลื่อนในมิติวัฒนธรรม แม้ไม่ได้
เปลี่ยนใหญ่ แต่การเป็นต้นแบบที่ชัดและเปลี่ยนเชิงคุณภาพจากเล็กจะ
ขยายไปสูใ่ หญ่ เนือ้ หาและรูปแบบทีเ่ ป็นจริง ผ่านการทำ�จริงเรียนรูป้ รับเปลีย่ น
จนมีความลงตัวนัน้ เป็นตัวแบบทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะนำ�มาซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน
ประดุจว่าแม้บ้านจะไม่แข็งแรง ประตูหน้าต่างก็ทรุดโทรม แต่หากคนที่อยู่
ด้วยกันในบ้านนั้น เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน
ก็ทำ�ให้บ้านที่ทรุดโทรมนั้นมีความสุขและน่าอยู่ได้
แม้วา่ คำ�ตอบสุดท้ายนัน้ จะชัดเจนแล้วว่า แนวทางทัง้ สองแนวทางนัน้
มีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องไปด้วยกัน คูข่ นานและผสมผสานกัน จะทิง้ แนวทางใด
แนวทางหนึ่งย่อมไม่ได้ ประดุจแนวคิดหยินหยางที่ในหยางก็มีหยิน ในหยิน
ก็มีหยาง ต่างเอื้อและเกื้อกูลกันและกัน เพียงแต่ด้วยเงื่อนเวลา กาลเทศะ
ในช่วงนั้นๆ ว่าแนวทางใดจะนำ� แนวทางใดจะตามเท่านั้นเอง

รูปธรรมสิ่งดีๆ ที่ชุมนุมหรือองค์กรหรือบุคคลในจังหวัดสงขลาได้
ช่วยกันสร้างสรรค์รูปแบบขึ้นมานั้น จึงเป็นอีกหนึ่งสาระสำ�คัญในทางปฏิบัติ
การทีเ่ ห็นของจริงสำ�หรับการปฏิรปู ประเทศไทย แม้ไม่ได้มสี ว่ นในการเปลีย่ น
โครงสร้างระดับบนในวันนี้เพราะไกลตัวไกลมือไกลอำ�นาจและบทบาทที่
สามัญชนจะมีได้ แต่การสร้างรูปแบบที่เป็นจริงในระดับพื้นที่ก็มีผลอย่างยิ่ง
และยัง่ ยืนต่อการเปลีย่ นเชิงจิตสำ�นึก วิธคี ดิ และวัฒนธรรม ของคนในพืน้ ที่
ไม่น้อย เป็นการสร้างพลังพลเมืองที่สำ�คัญยิ่ง พลเมืองที่ตื่นตัวต่อการช่วย
เหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่น และนับเป็นบทเรียนที่น่าชื่นชม และต้องใช้พลัง
ความมุ่งมั่นในการก่อร่างสร้างสรรค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
หากทุกชุมชน องค์กร สังคม หรือแม้แต่ปัจเจกบุคคล ได้ลุกขึ้น
มาสร้างสรรค์สิ่งดีในสังคมตามความสามารถและความสนใจของตนเองแล้ว
ย่อมจะเกิดปรากฏการณ์ผดุ บังเกิดอย่างกว้างขวาง เป็นการปฏิรปู ดอกไม้บาน
ที่งดงามยิ่ง ดังบทกวีในยุคเดือนตุลา “ร้อยบุปผาบานพร้อมพรัก ร้อยสำ�นัก
ประชันเสียง” คือต่างคนต่างสร้างสรรค์และเบ่งบานอย่างงามสง่า ไม่มีใคร
เหนือใคร ต่างล้วนเป็นส่วนสำ�คัญของสวนสวยประเทศไทย
ในหนังสือการเมืองเพื่อประชาชนของเดวิด แมทธิวส์ นั้น มีสาระ
สำ�คัญประการหนึ่งของการเมืองภาคประชาชนว่า การเมืองภาคประชาชน
นั้น เราต้องไม่นึกถึงแต่เรื่องที่ภาคประชาชนไปยุ่งเกี่ยวเรียกร้องมีส่วนร่วม
กับการเมืองชาติเท่านั้น แต่แท้จริงแม้แต่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เป็นชมรมผู้สูงอายุ เป็นประชาคมคนรักจักรยาน เป็นเครือข่ายอนุรักษ์
หรือเป็นมูลนิธิทางสังคม และแม้ว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ขององค์กรจะไม่ได้ยุ่ง

เกี่ยวกับการเมืองระดับใหญ่เลย แต่แท้จริงนี่คือรากฐานของการเมืองภาค
ประชาชนทั้งสิ้น การรวมกลุ่มในสิ่งที่ตนสนใจ ก้าวข้ามจิตสำ�นึกส่วนตัวมา
ทำ�เพื่อประโยชน์กลุ่มและส่วนรวม นี่คือหัวใจของการเมืองภาคประชาชน
และเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่วิกฤตหรือมีบริบทแวดล้อมที่เหมาะสม กลุ่มเหล่านี้
จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ หรือเกิดการผุดบังเกิด
เปลี่ยนคุณสมบัติแต่ที่ขับเคลื่อนเรื่องจักรยานมาเคลื่อนไหวด้านสันติภาพ
และประชาธิปไตยได้ ดังนั้นในการสร้างสรรค์เหนี่ยวนำ�ให้เกิดการเมืองเพื่อ
ประชาชนที่เข้มแข็ง จำ�เป็นต้องมีการสนับสนุนให้เกิดกลุ่มต่างๆ ตามความ
สนใจของคนในชุมชน หนุนเสริมให้กลุ่มเติบโตและมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
นี่คือกลไกสำ�คัญที่สุดของการสร้างการเมืองภาคประชาชนที่แท้จริง และ
บทเรียนทั้ง 11 กรณีศึกษาก็ยืนอยู่บนฐานคิดนี้
ขอขอบคุณความมุ่งมั่นของชุมชน องค์กร และบุคคลทั้ง 11 กรณี
ของจังหวัดสงขลา ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมมาอย่างยาวนาน เพียงผีเสื้อ
ขยับปีก เพียงสามัญชนลุกขึ้นมาทำ�ความฝันให้เป็นจริง โดยไม่มีใครสั่ง
โดยไม่มีใครทวง เป็นพลังความเป็นพลเมืองเจ้าของชุมชนเจ้าของประเทศ
ชาติ เมื่อนั้นการปฏิรูปที่แท้จริงจากฐานรากจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นอย่างบาน
พร้อมพรักและสร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีกว่า
ในทุกมิติอย่างที่ไม่มีใครคาดถึง
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แปลงผักคนเมือง
ปลูกอะไรได้มากกว่าผัก?

บ่ายแก่ๆ 28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา หลายคนเริ่มทยอยมา
ถึงบ้านพักของคุณหมออมร รอดคล้าย ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห
อำ�เภอหาดใหญ่ เพื่อร่วมกิจกรรม “ชวนลงแปลงผักคนเมือง (หาดใหญ่)
ครั้งที่ 2” ที่จัดโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา
นอกจากจะได้ชมตัวอย่างสวนผักคนเมือง ฟังเรือ่ งเล่าประสบการณ์
บันดาลใจคนปลูกผัก เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักในพื้นที่เมือง ยังมีการ
จัดกิจกรรมร่วมฝึกหัดสร้างสรรค์การปลูกผักในกล่องโฟม การจัดสวนผัก
แนวตั้ง และการแจกจ่าย แลกเปลี่ยนต้นกล้าอีกด้วย
“ที่สนใจเพราะเป็นคนกินผักเยอะและค่อนข้างกังวลเรื่องสารเคมี
ตอนอยู่กรุงเทพฯ ก็กินผักออแกนิค แต่พอมาอยู่หาดใหญ่มันไม่มีขาย
หายาก หรือไม่มีการรับรองความปลอดภัย”
ทันตแพทย์หญิงเพียงใจ โลหะวิจารณ์ หนึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเล่า
ตอนนี้ที่บ้านเธอเองเพิ่งทดลองปลูกผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง โดยใช้กล่องโฟม
มาได้สองสัปดาห์แล้ว ก่อนหน้านีย้ งั เคยไปอบรมการปลูกผักสลัดทีส่ วนโมกข์
6

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

5

กรุงเทพฯ มาบ้างนิดๆ หน่อยๆ เคยลองปลูกผักมาบ้างแล้ว แต่ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จเท่าที่ควร ต้องการความรู้เพิ่มเติม
“พยายามปลูกพริกมาหลายครั้งค่ะ แต่ไม่เคยได้กิน ขนาดรอบ
สุดท้ายไปเอาพันธุ์มาจากงานเกษตร ม.อ.เลย พอออกดอกก็ตาย ได้กิน
หกเจ็ดเม็ดมั้ง” น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดพลาด ทำ�ไมปลูกอะไรแล้วไม่ได้
ผล แต่ไม่รวู้ า่ ผิดพลาดตรงไหน อาจเพราะไม่ได้ท�ำ ตามขัน้ ตอนบางอย่างหรือ
เปล่า .. เป็นคำ�ถามที่ค้างอยู่ในหัว นอกจากนั้นที่ทันตแพทย์หญิงเพียงใจ
หันมาสนใจการปลูกผักจริงจังเพราะซื้อที่ดินในหาดใหญ่แปลงหนึ่งนานแล้ว
แต่ยังไม่ใช้ประโยชน์
“ตอนนี้ได้ให้อาจารย์ ม.อ.คนหนึ่งใช้ปลูกไผ่ ก็เลยบอกว่าใครมา
ปลูกผักขายก็จะให้ใช้พื้นที่นะ แต่พี่ขอกินผักด้วย”
ปาริสุทธิ์ พรหมรักษ์ ครูจากโรงเรียนวัดนารังนก ชุมชนที่ไม่ไกล
จากคลองแห บอกว่ามาร่วมเพราะเพื่อนชวน ตัวเธอเองนั้นรักอะไรแนวนี้
อยู่แล้ว จากการได้แชร์ประสบการณ์น่าจะจัดว่าเธอเป็นกลุ่มคนที่ปลูกผัก

7

อยู่ที่บ้าน ได้ผลผลิตดี มีความสุขมาก และอยากแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ประสบการณ์และพบปะกับผู้ที่สนใจ เธอเล่าว่าที่บ้านปลูกผักในกล่องโฟม
กะละมังแตก ขวด และกระถางต้นไม้ เห็นเขาทิ้งอะไรเราก็ประยุกต์มาปลูก
ต้นไม้ได้หมด
“เห็นของที่เขาทิ้งเหล่านี้ก็จะดีใจมากเลย เหมือนเจอทองต้อง
วิง่ ไปเอาเลยล่ะ” ครูปาริสทุ ธิเ์ ล่าว่า ผักทีป่ ลูกแล้วมีผกั กาดขาว คะน้า ผักบุง้
ได้ผักปลอดภัย สดอร่อย จนสามารถไปถ่ายทอดคนที่บ้านและลูกศิษย์
ที่โรงเรียน
“การได้มาเรียนรู้การปลูกผักจากกิจกรรมของมูลนิธิชุมชนสงขลา
ถือว่าเกิดประโยชน์มาก ที่จะนำ�ไปใช้ทำ�เองดู เห็นความสุขของคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่างมีอุดมการณ์เหมือนกัน แนวคิดเหมือนเรา ซึ่งเราคิดว่าคนเมือง
โหยหาธรรมชาติ โหยหาสิ่งที่ย้อนกลับไปหาธรรมชาติ”
***
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กมลทิ พ ย์ อิ น ทะโณ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบประเด็ น เครื อ ข่ า ยสวนผั ก
คนเมือง มูลนิธิชุมชนสงขลา ในฐานะตัวตั้งตัวตี เล่าความเป็นมาของการ
ขับเคลื่อนว่ามาจากเห็นคนกรุงเทพฯหันมาทำ�เรื่องนี้เยอะผ่านสื่อยุคใหม่
อย่าง facebook
“รู้สึกว่าทำ�ได้และง่าย บังเอิญว่าช่วงนั้นทางมูลนิธิชุมชนสงขลา
มีกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพสายใยชุมชนที่ตลาดน้ำ�คลองแห เปิดโอกาส
ชาวบ้านเอาผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากหลายพื้นที่มาขาย แต่มีอุปสรรคเรื่อง
ระยะทาง จึงมาคิดใหม่ว่าน่าจะมีแหล่งผลิตในเมือง”
ประกอบกั บ แนวคิ ด ประเด็ น อาหารปลอดภั ย สำ � หรั บ คนเมื อ ง
พอตลาดนัดสุขภาพสายใยชุมชนปิดตัวลง จึงมีการชวนครูคำ�นึง นวลมณีย์
ครูภูมิปัญญาทางเกษตรอินทรีย์ จากตำ�บลจะโหนง อำ�เภอจะนะ มาสอน
วิ ธี ป ลู ก ผั ก บนที่ ว่ า งบริ เ วณรอบสำ � นั ก งานมู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลา มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนจำ�นวนหนึ่งมาร่วมเมื่อปลายปี 2555 สมาชิก
เริ่มแรกมาจากคนใกล้ตัว และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทของอาจารย์
ภาณุ พิทักษ์เผ่า ส่วนที่เป็นคนเมืองหรือใกล้เมือง
ดำ�เนินมาถึงระยะหนึ่ง ครูคำ�นึงเกิดติดภาระกิจงาน ก็เลยคิดว่า
ต้องทำ�เอง เกิดกิจกรรมชวนคนลงแปลงผักคนเมือง (หาดใหญ่) ครั้งแรก
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 ขอใช้สถานที่บ้านของหมออมร รอดคล้าย
โดยมีคุณสุภิญญา ชูพูล เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องปลูกผักในเมืองมาช่วยเป็นวิทยากร
“ตอนครูคำ�นึงมาสอนยังไม่เห็นภาพชัดเท่าไร ก็คิดเสมอว่าหาก
เราสร้างพื้นที่จริงได้ก็น่าจะดี ก็ได้รับความร่วมมือจากบ้านหมออมรมาเป็น
พื้นที่ต้นแบบ ขณะนี้เรายังเล็งอีกหลายที่มาทำ�แปลงสาธิต”
วิธีการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายสวนผักคนเมือง มีการประกาศ
ให้คนมาร่วมกิจกรรม ส่งข่าวทางสื่อต่างๆ ในท้องถิ่น ไม่ว่าสถานีวิทยุ
ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 MHz เว็บไซต์กิมหยงด็อทคอม เว็บไซต์ ASTV
ผู้จัดการภาคใต้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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วิทยุชุมชนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ฯลฯ หลังส่งข่าวออกไปแล้วมีคนโทร
กลับมาสอบถามหลายราย กมลทิพย์จึงประเมินว่าโครงการนี้น่าจะเป็นไปได้
กิจกรรมครั้งแรกที่บ้านหมออมร ผู้มาร่วม 100% เป็นคนที่สนใจ
เรื่องสุขภาพ อยากปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง เพราะกลัวผักที่ซื้อจาก
ตลาดเจือปนสารเคมี บางคนอยากทำ�กิจกรรมกับครอบครัว มีพื้นที่ว่างไม่รู้
ใช้ทำ�อะไร หรืออยากเพิ่มสีเขียวให้เมือง
อาชีพของผู้สนใจมาร่วมหลากหลาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์
ครู สถาปนิก วิศวกร พ่อค้า คนเล่นหุ้น ส่วนมากมีกำ�ลังทรัพย์ ใส่ใจสุขภาพ
และมีก�ำ ลังทีจ่ ะช่วยงานสังคมโดยไม่เดือดร้อน ส่วนระดับอายุ 40 ขึน้ ไปเป็น
หลัก มีกลุ่มอายุ 20-30 ปีเป็นอันดับรองลงมา และส่วนมากมีความสนใจ
เรื่องแบบนี้มาก่อน มีกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกันชักชวนกันมา
หลังกิจกรรมดังกล่าว คุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชน
สงขลา เปิดไฟเขียวให้ใช้สถานที่ทำ�สวนผักคนเมืองรอบสำ�นักงานมูลนิธิ
3 เดือนต่อมาพืชผักออกมาโชว์ตัวให้คนที่มาติดต่อมูลนิธิเห็น ได้มีเรื่อง
คุยกันยาวข้างแปลงถั่วฝักยาวไร้ค้าง มะเขือเทศ ฟักทองทอดยอด คะน้า
ผักกาดขาว
“บางอย่างยังปลูกยาก ก็อยูร่ ะหว่างการเรียนรูท้ จี่ ะปลูก” กมลทิพย์
เล่า ภายใน 1 ปีมีแผนทำ�แปลงผักแนวตั้งตามกำ�แพงรอบบริเวณมูลนิธิ
อีกด้วย
เนื่องจากนิสัยคนเมืองมักต้องการความสะดวก ไม่ยุ่งยาก เมื่อมา
ปลูกผักจึงพบว่าหลายคนต้องการต้นกล้าของผักที่ปลูกแล้วสิบห้าหรือยี่สิบ
วัน เพื่อเอาไปเลี้ยงต่ออีกยี่สิบวันแล้วได้ผลผลิต
“ถ้าเพาะเม็ดเองเขาไม่เอา ยังชอบที่จะปลูกเพื่อความสวยงาม
ได้โชว์คนอื่นด้วยก็ยิ่งดี (ทั้งของจริงและถ่ายลง facebook) เพื่อสนับสนุน
ความต้องการ มูลนิธิจึงมีแนวความคิดทำ�ต้นกล้าผักขายเอาเงินมาเข้ามูลนิธิ
ร่วมกับส่วนอืน่ ๆ ทีท่ �ำ งานกันอย่างโรงเรียนทีค่ ดิ จะเพาะต้นกล้าลงขวดยาคูลท์
ขายต้น 2-5 บาท”
10
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เป็นกุศโลบายอำ�นวยความสะดวกและกระตุ้นให้คนเมืองหันมา
ปลูกผักเป็นประเด็นสำ�คัญ ค่อยๆ เปลี่ยนให้คนเมืองลงมือทำ�ด้วยตนเอง
ให้มากที่สุด ซึ่งกมลทิพย์ต้องการให้คนเมืองที่มาปลูกผักข้างบ้านเห็นความ
สำ�คัญว่าสวนผักนอกจากได้ปลูกเอง กินผักปลอดภัย มีความสุขยามได้
ดูแล ถ้าเหลือจะเกิดการแบ่งปันญาติมิตรเพื่อนฝูง
ลงทุนไม่มาก แต่ผกั ในเมืองต้องดูแลมากกว่าการปลูกลงดิน เพราะ
อยู่ในภาชนะเล็ก เมื่อพืชดูดสารอาหารหมดต้องเติมปุ๋ยใหม่ เน้นปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยอินทรีย์
“ไม่เกินวิสัยที่จะทำ� เพราะสวนผักคนเมืองอยู่ใกล้ตัว จำ�นวนต้นก็
ไม่มากนัก มีเทคนิคในการปลูกที่สนุกๆ” เธอเล่าว่า ผักบุ้งน่าจะเป็นผักชนิด
แรกที่ทดลองปลูก เพราะปลูกได้ง่ายสุด ผักสวนครัวประเภทตะไคร้ พริก
สะระแหน่ โหระพา ไม้เลื้อยจำ�พวกถั่ว ตำ�ลึง แตงกวา มะระ สามารถปลูก
ตามรั้วบ้าน ทำ�ให้สวยงามได้ด้วย ถั่วงอกเพาะหลายวิธี สามารถดัดแปลง
ภาชนะในบ้านมาใช้ได้หลายอย่าง ผักต้นที่น่าปลูก เช่น มะเขือเทศ แต่อาจ
ดูแลยากแต่ทำ�ได้ ไม้ผลใหญ่ยังไม่เหมาะ
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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“ปลูกผักที่ง่ายจะทำ�ให้มีกำ�ลังใจ ไม่ห้ามที่บางคนจะซื้อผักเป็น
กระถางมาลองปลูกก่อน ถ้ามีคนแก่ มีเด็กในบ้าน เป็นกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์ภายในบ้านได้” อันนี้เธอสังเกตจากตนเองที่ชวนลูกๆ เข้ามาร่วม
ปลูกผัก เห็นเด็กสนุกกับการร่อนทราย ร่อนขุยมะพร้าว ผสมดิน เพาะเมล็ด
อาจวัดค่าทางความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจอาจไม่ได้ แต่การปลูกผักกิน
เอง ความสุขได้ง่ายๆ จากการปลูก มีคนแวะมาดู ชวนคุยในเรื่องเดียวกัน
“ความปลอดภัยกับความสุข เป็นสิ่งที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ ถามว่า
เราอยากกินถั่วฝักยาวมาก แต่ในความเป็นจริงต้องเขี่ยลงข้างจาน เพราะ
รู้ว่าเป็นผักที่ใช้สารเคมีในการปลูกมาก แต่หากเราปลูกเองก็กินได้อย่าง
สบายใจ สามารถเด็ดจากต้นมาเคี้ยวตุ่ยๆ ได้เลย”
การจัดกิจกรรมชวนคนมาปลูกผักทีผ่ า่ นมา ยังต้องการสร้างเครือข่าย
คนปลูกผักเมืองหาดใหญ่ด้วย ซึ่งพบว่าได้มาส่วนหนึ่งและมีการทำ�ข้อมูล
เป็นแผนที่สวนผักคนเมืองในเว็บไซต์ “ข้อมูลชุมชน.com” ที่สามารถแสดง
ตำ�แหน่งของคนที่ทำ�สวนผักในหาดใหญ่ว่าอยู่ตรงไหน
“การทำ�แผนที่นี้จะมีประโยชน์มาก ยกตัวอย่างกรณีสวนผักของ
ก๊ะลีเฝ๊าะ เครือข่ายครัวเรือนต้นแบบของชุมชนหาดใหญ่ในที่มาร่วมใน
กิจกรรมนี้ อยู่หลังโลตัสสาขาหาดใหญ่ใน ก่อนนี้ไม่รู้เลยว่าอยู่ใกล้กับสวน
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ผักป้าสมหมาย ซึ่งเป็นสมาชิกครัวเรือนต้นแบบอีกคน เมื่อเราโชว์แผนที่
ให้เห็นทำ�ให้ทั้งคู่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์”
เธอเล่าว่าการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ส�ำ หรับกิจกรรมสวนผัก
คนเมือง การได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำ�ให้ได้พบเทคนิคใหม่ๆ เช่น มีอยู่
คนหนึ่งที่เพาะผักลงในเปลือกไข่ ต้นกล้าสามารถเอาปลูกลงดินได้เลยโดย
ไม่ต้องเทออกให้ยุ่งยาก เพราะเปลือกไข่ย่อยสลายง่ายอยู่แล้ว
ล่าสุดมีข้อมูลคนเครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ที่ลงแผนที่
ในเว็บไซต์ราว 50 คน การลงข้อมูลชื่อกับภาพ รายละเอียดของพืชที่ปลูก
ทำ�ให้ผู้สนใจเคลื่อนเข้ามาทำ�ความรู้จักกัน มูลนิธิชุมชนสงขลาจะมีการลง
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในภาพกว้างระดับจังหวัดสงขลาด้วย เพื่อ
รองรับคนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ในขอบเขตกว้างขึ้น
เนื่องจากมีคนกลุ่มเล็กๆ จำ�นวนมากที่สนใจปลูกผัก การที่มูลนิธิ
ชุมชนสงขลาทำ�กิจกรรมนี้ เป็นการได้จัดให้เขาได้มาพบกัน เป้าหมายระยะ
ยาวมองว่าถ้ามีสมาชิก 100-200 หลังคาเรือน น่าจะผลักดันกระแสสร้าง
เครือข่ายการปลูกผักในเมืองได้จริง
“อันนี้เป็นความฝัน ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงมีผลต่อรองในเชิงนโยบาย
ได้ด้วย สวนผักเป็นการสร้างเครื่องมือที่ทำ�ให้คนได้มาเจอกัน ยังเป็นตัว
เชื่อมกับเรื่องอื่น”
การขยายเครือข่ายขณะนี้จึงผ่านการทำ�กิจกรรมเป็นประจำ�แบบ
เดือนเว้นเดือน มีแนวความคิดหาแหล่งผลิตต้นกล้าเพื่อส่งเสริมคนปลูกผัก
หรือจัดระบบการส่งผักทางออนไลน์ โดยมูลนิธิชุมชนสงขลาพร้อมทำ�
หน้าที่ตัวกลางประสานงาน
หลังเกิดความเคลื่อนไหวมาระดับหนึ่ง กมลทิพย์มีความคิดว่า
มีหลายอย่างที่ต้องทำ� เช่น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิชุมชน
สงขลามีการบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชใส่ขวดวางเอาไว้ที่ห้องประชุม มีซองเล็กๆ
เตรียมไว้ ผู้มาธุระเยี่ยมเยือนสามารถแบ่งเมล็ดกลับไปปลูกที่บ้าน
เป็นความต้องการทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่กลางแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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นอกจากนัน้ มีความพยายามในการสร้างเครือข่ายอุปกรณ์ วัตถุดบิ ในการปลูก
ให้ข้อมูลสมาชิกเช่นช่องทางสนับสนุนข้อมูลร้านค้าที่มูลนิธิแนะนำ�ในราคา
กันเอง
“คุณชิต ประธานมูลนิธิยังให้ความคิดว่า ทุก 3 เดือนอาจจะนัด
มาทำ�กิจกรรมต่อเนื่อง เช่น เอาผักของสมาชิกนัดมาทำ�อาหารกินกัน แลก
เปลี่ยนผัก เมล็ดพันธุ์ เป็นการสร้างพื้นที่สังสรรค์ พักผ่อนของคนที่ชอบ
อะไรเหมือนกัน”
สำ�หรับขยายผลในเมืองหาดใหญ่ ผู้รับผิดชอบประเด็นเครือข่าย
สวนผั ก คนเมื อ งบอกว่ า จะหาเครื อ ข่ า ยเพิ่ ม ตอนนี้ มี ก ารบอกต่ อใน
facebook ซึ่งเป็นวิถีที่สอดคล้องกับวิถีคนเมือง สื่อที่มีคนสนใจโดยมีการ
สร้างกลุ่ม “สวนผักคนเมือง” อันเป็นช่องทางหนึ่งให้แนวคิดแพร่ขยาย
ออกไปเร็ว ส่วนรายการวิทยุหากพูดเรื่องนี้คนก็จะสนใจมากทุกครั้ง
“เรามีความพยายามในการจัดโซนด้วย อย่างกรณีทบี่ า้ นพรุมี 30-40
คนก็จัดเป็นโซนหนึ่ง แต่คงเป็นแผนระยะยาว”
นอกจากการปลูกผัก กิจกรรมนี้ยังพร้อมจะขยายความรู้ไปเรื่องอื่น
ไม่ว่าการเกษตรอาหารในครัวเรือน การจัดการขยะอินทรีย์ การทำ�น้ำ�ส้มจาก
ผลไม้ใช้ล้างผัก การทำ�สบู่ และน้ำ�ยาเอนกประสงค์ เป็นต้น
“คนเมืองที่มาสนใจเรื่องนี้แม้มีกำ�ลังซื้อก็จริง แต่เขาก็ต้องการลด
ค่าใช้จ่ายบางเรื่อง ยิ่งเราอธิบายว่าสบู่ที่ทำ�จากไขมันสัตว์มีการเติมสี ถึงแม้
จะใช้ได้ มันก็ไม่ดีที่สุด แต่ถ้าเราทำ�สบู่ใช้เองจากกลีเซอรีน ซึ่งเป็นไขมัน
บริสุทธิ์ ทำ�ง่ายๆ ใส่สมุนไพรที่อยากใช้ เช่น มังคุด มะขาม สนุกและง่าย
ประหยัดค่าใช้จ่าย แจกคนอื่นได้ และนำ�ไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ในครอบครัวได้
อีกมาก”
สุดท้ายกมลทิพย์อยากฝากไปถึงคนเมืองว่า แทนทีจ่ ะรับฟังเรือ่ งราว
อย่างเดียว เริ่มต้นปลูกต้นแรกให้ได้ ทุกคนลองหาจุดเริ่มต้นของตัวเองใน
การปลูกผัก ด้วยการซื้อดินกระสอบแรก หรือขุดดินข้างบ้าน เอามือสัมผัส
ดิน เอาเมล็ดลงปลูก ถ้าทำ�แค่นี้ได้ถือว่าประสบความสำ�เร็จเริ่มต้นแล้ว •
14
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ความสุขของคนเมือง
ป้าสมหมาย ตุกชูแสง หนึ่งในเครือข่ายสวนผักคนเมือง มูลนิธิชุมชน
สงขลา เป็นคนหนึ่งที่ปลูกผักกินเองมานาน บริเวณรอบบ้านละแวกหาดใหญ่ใน
ซอย 28 ถนนเพชรเกษมจึงเห็นผักกาด สะระแหน่ พริก สายซิ้ม มะเขือเทศ
อยู่มิขาด
“กินผักในตลาดมีแต่สารพิษ แถมยังมักจะใช้ไม่หมดเก็บไว้ก็เสีย การ
ปลูกเองได้กินและเผื่อเพื่อนบ้าน เมื่อก่อนป้าทำ�ในกระบะและถัง ตอนหลังได้
ซือ้ ทีด่ นิ แปลงหนึง่ ขนาดราว 1 งานริมคลอง ร.1 ก็หนั ไปปลูกลงดินด้วย” สวนผัก
ริมคลองนั้นปลูกถั่วฝักยาว ถั่วพู มะระ ผักกาด มะเขือพวง ออดิบ มะละกอ
แก้วมังกร ป้าจะไปดูแปลงผักเช้ายันเที่ยง กันพื้นที่ส่วนหนึ่งให้ลูกๆ หลานๆ
มาเล่นแบดมินตันได้อีก จึงกลายเป็นพื้นที่ความสุขได้ไม่ยาก
สามีของป้าสมหมายเป็นตำ�รวจ ส่วนป้าเคยค้าขาย การปลูกผักเริม่ จาก
การอ่านวารสารเกษตรชาวบ้านเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ แล้วหันมาใช้ดาดฟ้าของ
บ้านปลูกผัก และเพาะเห็ดแบบเห็ดก้อนลงถุง ทั้งหมดทั้งสิ้นเรียนรู้จากการอ่าน
รวมทัง้ การทำ�น้�ำ หมักชีวภาพทีข่ อผลไม้ผกั จากตลาดส่วนทีย่ งั สภาพดีอยู่ แต่ไม่ได้
ขายแล้วมาทำ� 
“แม่ค้ายินดีให้ เพราะเราทำ�แล้วก็ไปแจกเขาด้วย ส่วนผักที่เราปลูกเรา
ให้เขาอยู่แล้ว เรายังไปบอกคนอื่นให้หันมาสนใจเรื่องนี้ “ป้าสมหมายเล่า ทุกวัน
นี้ที่บ้านเป็นศูนย์รวมของละแวกนั้นอยู่แล้ว เพราะเป็นสำ�นักงานกองทุนชุมชน
คนในซอยก็หันมาสนใจมาทำ�อย่างป้าสมหมายมากขึ้น ทำ�ให้มีผักกินเองแล้ว
หลายบ้าน
“ตอนทำ�ใหม่ๆ ก็ลองผิดลองถูก ได้กินบ้าง ไม่ได้กินบ้าง คนในเมือง
มักเจอปัญหาว่าพออยากปลูกผักก็ไม่รู้วิธีทำ�  บางคนบอกว่าไม่มีเวลา เราบอก
ว่าไม่ยากเลย อย่างง่ายๆ ก็ปลูกใส่ในถุงดำ�ลูกใหญ่ แต่ปลุกในถุงต้องใช้ดินดี
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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การเตรียมดินเป็นขั้นตอนสำ�คัญ”
ทำ�อะไรต้องมีใจรักก่อน ป้าพูดย้ำ�ถึงคำ�นั้น พอบอกบางคนว่าต้อง  
หมักดิน เอาน้ำ�ชีวภาพรด ฆ่าเชื้อโดยการใส่ปูนขาว พอหมดสภาพเชื้อรา      
ใส่ถงุ ดำ�และเพาะเม็ดปลูก ถ้าถัว่ ฝักยาวก็ท�ำ ค้างในถุงดำ� หลายคนได้ยนิ ขัน้ ตอน
ก็เบื่อเสียแล้ว
“ถ้าขี้เกียจอาจไปซื้อดินแบบถุงมาใช้ การลงทุนนี้คุ้มกับการกินผัก     
ที่ปลอดภัย ใครอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้น หรือผักที่ปลูกง่ายพวกผักขม
สายซิ้ม (ผักกาดกวางตุ้ง) ก่อน” ป้าว่าผักที่ปลูกเองนอกจากสะดวกในการ
เก็บมากิน ยังเก็บว่าได้นานกว่าผักที่ใช้สารเคมี ปลูกผักสนุก มีสุขภาพจิตดี     
ได้ความสัมพันธ์ที่ดี ในซอยในชุมชน
“มีบอ่ ยทีต่ อนนอนกลางคืนแล้วคนมาตะโกนบอกว่า จะขอเด็กสะระแหน่
ไปกินกับลาบ บางคนเอาไปยำ�ปลากระป๋อง หรือเอาผักกาด ผักบุ้งไปใส่มาม่า
มะเขือเทศใส่ไข่เจียว ทำ�ต้มยำ� หรือนึกถึงใบรา ใบกะเพราก็มาหาได้”
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กินเหลือแจกจ่าย ใครคิดว่าในเมืองต่างคนต่างอยู่ แต่แบบนี้เรียกว่า
เกิดความเอื้ออาทรกัน
“ซอยนี้ยังมีการแบ่งแกงกินกัน เพื่อนที่มาจากกรุงเทพฯ เองก็บอกว่า
ไม่เคยเห็นอย่างนี้นานแล้ว ปลูกในเมือง หน้าบ้าน แม้จะมีคนมากผ่านหน้า
บ้าน แต่หากใครเด็ดไปกินเขาจะบอกเรา ไม่ตอ้ งกลัวว่ามีคนมาขโมย บางทีพวก
กินเหล้ามาขอพริก สะระแหน่ มาเด็ดไปกลางคืน ตอนเช้าจะมาบอก”
พอคนหันมาสนใจกันเยอะขึ้น ป้าชวนกันช่วยกันทำ�  อย่างการซื้อ
เมล็ดผัก หากซื้อคนเดียวใช้ไม่หมด ใช้วิธีหุ้นกันซื้อ แบ่งกันทำ� การปลูกก็ค่อย
ขยับขยาย บางคนอาจปลูกไม้ประดับก่อน แล้วค่อยแซมไม้กนิ ได้เข้าไป ได้ความ
สวยงามและประโยชน์ ดอกไม้ที่ปลูกตัดเอาไปไหว้พระ ผักได้กิน
ผักในเมืองข้างบ้านสะดวกตรงที่ว่านึกจะกินตอนไหนก็ไปเด็ดมาได้เลย
ไม่ต้องกลัวสารเคมี “ผักบางอย่างเช่นถั่วฝักยาว เป็นที่รู้ว่าอยากกิน แต่ใช้
สารเคมีมากก็กินไม่สนิทใจ บางคนพูดว่าไม่ทำ�  เพราะซื้อกินง่ายกว่า สิบบาท
ก็พอ พอเห็นว่าเราทำ�  บ้านป้าแดงทำ�  บ้านหัวมุมทำ�  ก็รู้สึกว่ามันได้ขยายออก
ไป 7-8 บ้านในช่วงปี 56 นี่เอง”
กรณีบ้านยายแดงที่ป้าสมหมายกล่าวถึงตอนนี้ก็หันมาทำ�น้ำ�หมักใช้
เอามาล้างห้องน้ำ� ใช้ประโยชน์และขยายผลต่อไปอีกหลายบ้าน
“ถ้าโครงการนี้ขยายไปเราก็คงได้น้ำ�หมักมาใช้ร่วมกัน อย่างการนัด
กันล้างคูกันเดือนละครั้งก็ทำ�ได้ เอาน้ำ�หมักราดลงไป ต้องทำ�พร้อมกัน เพราะ
คนใดคนหนึ่งทำ�คงไม่ได้ผล”
ปัญหาการปลูกผักในเมืองนั้น ป้าสมหมายเล่าว่ามักเกิดจากหนูมา
ตามท่อน้ำ�เสียขึ้นมากัดแทะ นอกจากนั้นมีศัตรูพืชจำ�พวกแมลง ที่แนะให้แก้
ด้วยยาเส้น ตะไคร้หอม หรือส่วนผสมของน้ำ�หมักชีวภาพที่ทำ�เองได้โดยไม่ต้อง
ใช้สารเคมี
“ป้าไปร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาก็ได้ประโยชน์มาก อย่างเช่น
การได้ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกามาเลี้ยง เพื่อเอาขี้เยี่ยวมาใส่ต้นไม้ ได้ผลดีมาก
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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เป็นการเรียนรู้หลายอย่างไปเรื่อยๆ ที่สนุกด้วย รู้จักธรรมชาติของพืชผัก
ต่างๆ การปลูกพืช ทำ�ปุย๋ ทำ�สิง่ ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เอง คิดเอง พัฒนาเอง”
ทันตแพทย์หญิงเพียงใจ โลหะวิจารณ์ บอกว่ามาร่วมกิจกรรมสวนผัก
คนเมืองของมูลนิธิชุมชนสงขลาเพราะมีความสนใจ และตัวเองกำ�ลังรีไทร์
ตัวเองจากงาน อาจจะเป็นกิจกรรมที่จะได้ทำ�ต่อไป
“ที่ผ่านมาตัวเองจะดีใจมากตอนที่คนไข้เอาผักมาให้เรา เขาให้เงิน
กี่พันกี่หมื่นไม่สนใจเลย แต่พอเขาเอาถั่วฝักยาว ถั่วพู มะเขืออย่างละนิด
ละหน่อยใส่ถุงมาให้ น้ำ�ตาเล็ดเลย เพราะเรารู้ว่ากว่าทีเ่ ขาจะถนอมมาได้ขนาดนี้
เขาต้องลงแรงทำ�มาอย่างลำ�บากเพียงใด คิดว่ายิ่งใหญ่มาก”
ครูปาริสุทธิ์ พรหมรักษ์ มองว่า อุปสรรคสำ�หรับคนเมืองคือ ความรู้
เกีย่ วกับการปลูก สถานทีไ่ ม่เอือ้ อำ�นวย เวลาไม่มากพอ ต้องเรียนรูห้ าวิธปี ระยุกต์
เอา ปรับเอาความรู้ไปใช้เฉพาะรายไป ต้องเรียนรู้ว่าจะต้องใช้วัสดุอะไร จัดสวน
แบบแนวตั้ง แนวนอน ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละคน
“ใครอยากหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตง่ายสุด มีเวทีตรงนั้นในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ จะพบว่ามีคนเมืองจำ�นวนมากที่สนใจเรื่องนี้ มีหลายรูปแบบมาก
ซึ่งเรื่องนี้ก็เพลินดีเหมือนกัน ที่ได้คิดออกแบบในเรื่องนี้ไปเรื่อยๆ สร้างสรรค์
พัฒนาสมอง สนุกในการค้นหาอะไรไปเรื่อยๆ ความสนุกอยู่ที่ได้แปรเปลี่ยน
สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวมาใช้ในการปลูกผักปลอดสารให้เรารับประทาน ให้เพือ่ นบ้านได้ทาน
ไปกับเราให้สุขภาพดีไปกับเราด้วย”
ตัวเธอเองได้เอาความรู้ไปถ่ายทอดนักเรียน ผ่อนคลายความเครียด
จากการทำ�งาน หากปลูกมากสามารถเผื่อแผ่เพื่อนบ้านได้อีก
“คนหาดใหญ่ตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้น เพราะเขาโหยหาธรรมชาติ โหยหา
สุขภาพที่ดีมากขึ้น แต่ก็ต้องมีใจรักที่จะทำ�  อาจเจออุปสรรรค ก็ต้องพยายาม
ให้กำ�ลังใจตัวเอง ถ้าไม่ได้ก็หาความความรู้เพิ่มเติม หรือถามเพื่อนดูว่ามีเทคนิค
อะไรดีก็เอามาปรับใช้ การทำ�เป็นกลุ่มก็สนุกขึ้น ได้เพื่อน ได้แชร์ปัญหา รู้จัก
คนเพิ่มมากขึ้น”
18
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สุภิญญา ชูพูล เจ้าพนักงานสวน
สาธารณะเทศบาลเมืองบ้านพรุ วิทยากร
ของสวนผักคนเมือง มูลนิธิชุมชนสงขลา
บอกว่าก่อนทำ�ควรหาความรู้ ช่องทางทีง่ า่ ย
สุดคือการหาความรู้ในเว็บไซต์ google มี
ข้อมูลในนั้นทุกอย่าง ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ
ควรมาเข้ากิจกรรม อย่างที่มูลนิธิชุมชน
สงขลาจัด ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร
“คุ ณ ค่ า สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ คุ ณ ค่ า
ทางใจ มีความสุขที่ได้ทำ�  ได้พักผ่อนไป
ในตัว ที่แน่นอนที่สุดคือเราจะได้ผักกิน
จากฝีมือเราเอง มั่นใจว่าไม่ได้ใช้สารเคมี”
เธอมองว่าคนในเมืองจำ�นวนมาก
อยากทำ�สวนผักของตัวเอง แต่บางคนยัง
ไม่ช�ำ นาญ ผักไม่โตตามต้องการก็ทอ้ ให้คดิ
ว่าการทำ�ครั้งแรกเป็นการทดลอง ควรปลูก
ครั้งที่สอง และเมื่อแก้ไขปัญหาได้จึงจะมี
ใจทำ�ต่อ
“การปลูกผัก แบบนี้ถ้าคิด เชิง
ต้นทุนอาจไม่ตรงตามคิด แต่แน่นอนว่า
ถ้ าไม่ เ ริ่ ม ชี วิ ต ก็ ค งไม่ ป ลอดสารพิ ษ เสี ย ที
ถ้ า เรารั ก สุ ข ภาพของเราจากการกิ น เพื่ อ
สุขภาพที่ดีและสอนลูกสอนหลานให้รู้จัก
ปลูกพืชผักตั้งแต่เล็กๆ เขาจะรู้ว่าที่มาที่ไป
อย่างไร ไม่ใช่เอามาได้ง่ายๆ ก็กินสารเคมี
อยู่นั่นเอง” •
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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บุฟเฟ่ต์พอเพียง
“ค่านิยม” พระราชทาน

ชาวนาทวี จังหวัดสงขลา ริเริ่มจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองในงาน
พิธีต่างๆ โดยเฉพาะงานศพ เพราะเห็นข้อเสียของการยกสำ�รับกับข้าว
วางเรียงเต็มโต๊ะที่แม้ดูเป็นการให้เกียรติกับแขกตามค่านิยมเดิม หากพบ
ว่ามักมีของเหลือทิ้ง หรือมีการนำ�เอากับข้าวเดิมกลับมารับแขกชุดใหม่   
ทั้งสิ้นเปลืองหรืออาจมีปัญหาด้านอนามัยตามมา
การจัดเลี้ยงงานศพบุฟเฟ่ต์นอกจากช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ยังเกิด
ประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าได้ความสะอาด เรียบง่าย สร้างความสามัคคีใน
สังคม ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เปลืองแรงงาน เจ้าภาพเองไม่ต้องวุ่นวายกับ
งานเลี้ยงมากนัก ทำ�ให้มีเวลาต้อนรับแขกเต็มที่ ในเชิงลึกยังช่วยแก้ค่านิยม
หน้าใหญ่ใจเติบอันสวนทางกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงเวลาที่ผ่านมาจังหวัดสงขลานำ�โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจึงหันมา
ส่งเสริมค่านิยมการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์งานศพ จนมีการขานรับจากหลายพื้นที่
และกำ�ลังจะมีการขยับอีกก้าว โดยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�ลังดำ�เนิน
การให้มี “ชุดบุฟเฟ่ต์พระราชทาน”
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น้ า ลั ภ ย์ หนู ป ระดิ ษ ฐ์ ผู้ นำ � ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
คนสำ�คัญของสงขลา เล่าถึงประเด็นดังกล่าวว่า เริ่มจากมีการคุยกันที่มูลนิธิ
ชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้ยกกรณีบุฟเฟ่ต์
พอเพียงในงานศพ พบว่าหลังจากชาวนาทวีเป็นผู้นำ�ในระยะต้น ต่อมามีการ
ทำ�ได้จริงจังอย่างกว้างขวางหลายพื้นที่ในสงขลา
“ซึ่งก็ไม่ได้มีการไปบังคับให้เขาทำ� แต่เป็นความนิยมชมชอบของ
เขาเอง อย่างคนหาดใหญ่อาจมีญาติพี่น้องอยู่ทางนาทวี จะนะ ไปร่วมงาน
ที่นั่น เห็นแล้วสนใจ อาจกลับมาทำ�ที่บ้านตัวเอง พบว่ามันดีมันก็แพร่หลาย
ออกไปเรื่อยๆ แต่สำ�หรับคนที่ไม่เคยชินก็อาศัยการพูดคุยทำ�ความเข้าใจ
หรือมีการจัดงานก็ตอ้ งชีแ้ จงให้คนอืน่ รูว้ า่ เลีย้ งแบบบุฟเฟ่ตน์ ะ คนใหม่ๆ ต้อง
ทำ�ความเข้าใจสักหน่อย ไม่เช่นนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่านั่งรอบริการแล้วบอก
ว่ากลับดีกว่า เพราะชินกับการที่คณะเจ้าภาพมาลูบหน้าลูบหลัง ยกเสิร์ฟ
กันเอิกเกริก”

ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”

21

น้าลัภย์เล่าว่าขณะนี้หลายแห่งเริ่มมีการจัดซื้อชุดบุฟเฟ่ต์เตรียมไว้
สำ�หรับบริการประชาชน อย่างที่สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ที่น้าลัภย์เอง
เป็นผู้บริหารได้มีการจัดซื้อเอาไว้ 2 ชุด ซึ่งใครก็สามารถขอยืมไปใช้โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย
“ที่นี้มาถึงความคิดว่าทำ�อย่างไรให้เรื่องนี้ได้แพร่ขยายออกไป ก็คิด
ว่าจะมีการซื้ออุปกรณ์บุฟเฟ่ต์งานศพถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การถวายพระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ท่านพระราชทานกลับมายังพี่น้อง
สงขลาเรา เป็นสัญลักษณ์ว่าจะเป็นค่านิยมในการจัดเลี้ยงงานศพแบบใหม่”
น้าลัภย์เล่าว่าหากดำ�เนินการสำ�เร็จตามขั้นตอนแล้ว จะทำ�ให้คน
สงขลาเข้าใจประเด็นนี้ได้ง่าย ซึ่งพอมีแนวคิดทางกลุ่มของสหกรณ์จังหวัด
ได้สนับสนุน มีการประสานกระจายแนวคิดออกไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง มีคนพร้อม
ให้การสนับสนุนจำ�นวนมาก โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้ความ
สำ�คัญจนมีการพูดคุยประชุมหลายรอบย้ำ�ถึงการ “ให้ตักกินเอง ไม่เลี้ยง
ตามโต๊ะ”
“แนวความคิดของเราหลังถวายชุดบุฟเฟ่ต์แด่สมเด็จพระเทพฯ
ชุดหนึ่ง เงินสมทบจากผู้สนับสนุนส่วนที่เหลือจะนำ�มาซื้อชุดบุฟเฟ่ต์ให้กับ
พื้นที่ต่างๆ ใน 16 อำ�เภอของจังหวัดสงขลา โดยมอบให้วัดบางแห่งนำ�ร่อง
เป็นตัวอย่าง ซึ่งก็ต้องหารือกับเจ้าคณะอำ�เภอว่าควรเริ่มที่วัดไหนก่อน
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ก็ ยั ง พบว่ า ขณะนี้ วั ด และกลุ่ ม
ชาวบ้ า นหลายแห่ ง ก็ มี อุ ป กรณ์
บุฟเฟ่ต์อยู่เองแล้ว
น้าลัภย์มองว่า ยกเว้น
แต่คนแก่ คนถือไม้เท้า ทีอ่ าจต้อง
อำ�นวยความสะดวกอยู่บ้าง การ
เลี้ยงบุฟเฟ่ต์งานศพ การบริการ
ตัวเองนัน้ ดีทสี่ ดุ เพราะทำ�ให้เห็น
รูปรอยของความพอเพียง การเริม่
ทำ�อาจขัดเขินอยูบ่ า้ งสำ�หรับคนที่
เคยชินกับการจัดเลี้ยงแบบเก่า แต่คิดว่านานไปความเคยชินก็ไม่มีปัญหา
อะไร ได้ความสะดวก สะอาด ประหยัด ได้อาหารที่สะอาด เลือกกิน
เองได้ และไม่เหลือทิง้ สำ�หรับภาชนะอุปกรณ์ในการการจัดบุฟเฟ่ต์ ตามแบบ
ที่เสนอจะเห็นว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงแรมชั้นหนึ่ง
“ค่ าใช้ จ่ า ยจั ด เลี้ ย งบุ ฟ เฟ่ ต์ ถ้ า เที ย บกั บ แบบเดิ ม ก็ ถื อ ว่ า ถู ก มาก
การลดรายจ่ายนี้เห็นได้ว่าเป็นผลจริง ที่สำ�คัญคืออาหารที่นำ�มาเลี้ยงจะไม่มี
เหลือเททิ้ง” ผู้นำ�กลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ระดับนำ�ของสงขลากล่าว
และว่า ปัญหาทั้งหลายอยู่ที่ความยึดติดของผู้คนมากกว่า
“เช่นอาจมีคนพูดว่า แม่เฒ่าตายทั้งทีไม่เลี้ยงยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
ถ้าแม่วัวไม่ตายสักตัวคงไม่ได้ หมดเท่าไรเท่ากัน มือใหญ่ใจเติบคงมี อันนี้
ไม่ได้ว่ากัน ถ้าชอบอย่างไรก็ทำ�อย่างนั้น ไม่ได้ว่ากัน เราไปร่วมก็คงต้องยอม
ตามเขานั่นแหละ นานเข้าหมดรุ่นนี้ไป คนรุ่นต่อไปคงคิดทำ�เอาเอง”
การรณรงค์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำ�ว่าต้องทำ�อย่างนั้น อย่างนี้ หรือ
บังคับกัน แต่หลายพื้นที่ก็เปลี่ยนมาบุฟเฟ่ต์กันมากขึ้น หลายคนรู้แล้วว่า
แนวทางนี้ดี เพียงแต่อาจติดขัดว่ายังทำ�กันไม่ได้ทั้งหมด ตามชนบทมีการ
พูดเรือ่ งแบบนีม้ ากขึน้ แต่ในเมืองน้าลัภย์มองว่าน่าจะค่อยพูดทำ�ความเข้าใจ
กันไป เพราะเป็นค่านิยมที่ดี แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลย
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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“ที่เขาชินกับการจัดบุฟเฟ่ต์แล้ว ใครมายกบริการนะซิเขาจะตวาด
เอาเท่านั้น พอพูดนานเข้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่ยอมให้ใครตักมาบริการ
เขาจะต้องเดินไปตักด้วยตัวเองเหมือนกัน เพราะจริงแล้ววัฒนธรรมแบบนี้ก็
มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนตักให้ ทุกวันนี้เขารู้แล้ว ทำ�อย่างไรที่ในการประชุม
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.จะใส่วาระอย่างนี้เข้าไปอยู่”
น้าลัภย์มองว่า ในการจัดเลีย้ งตามงานต่างๆ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงอีกอย่าง
คือเรื่องสุขภาพอนามัย ซึ่งแบบมาตรฐานของชุดบุฟเฟ่ต์ที่เสนอไป ทุกอย่าง
ต้องสมบูรณ์แบบถูกหลักอนามัย “อย่างการเอาข้าวสวยร้อนๆ ใส่ถุง
พลาสติคยังพบอยู่มาก แต่ถ้ามีชุดบุฟเฟ่ต์มาตรฐานก็คงไม่มีปัญหาอีก”
มนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดสงขลา เล่าว่า การมา
ขับเคลื่อนบุฟเฟ่ต์พอเพียงอย่างจริงจัง เพราะช่วงที่ผ่านมาเครือข่ายสงขลา
พอเพียงต้องการที่จะทำ�ลายกำ�แพงหน้าใหญ่ใจเติบของคนสงขลา
“การรณรงค์ที่จะให้มีพลังนั้น ที่ประชุมเรื่องนี้จึงเห็นว่าน่าจะมี
โครงการขอพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ” หลักการคือจะมีการรวบรวม
เงินทุนของสหกรณ์ กองทุน สมาคม มูลนิธิต่างๆ มาจัดสร้างชุดบุฟเฟ่ต์พอ
เพียงถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เพือ่ ให้สมเด็จพระเทพฯ ถวายให้กบั วัดต่างๆ
ในจังหวัดสงขลาทุกอำ�เภอเพื่อนำ�ร่อง
การดำ�เนินโครงการนี้ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าสมเด็จพระเทพฯ
ทรงให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมบุฟเฟ่ต์พอเพียงที่เลี้ยงในงานศพ
การดำ�เนินการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน
โดยมีการทำ�หนังสือกับสำ�นักพระราชวัง เพื่อขอให้โครงการนี้สำ�หรับพี่น้อง
ชาวจังหวัดสงขลา ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสำ�นักพระราชวังเกี่ยวกับ
กำ�หนดการให้เข้าเฝ้าฯ หรือกำ�หนดกิจกรรม เมื่อได้วันเวลาเรียบร้อยแล้ว
คณะทำ�งานจะได้ทำ�กิจกรรมเชิญชวนองค์กรต่างๆ และประชาชนได้ร่วมกัน
บริจาคเงินเพื่อไปสร้างชุดบุฟเฟ่ต์พอเพียง ซึ่งชุดหนึ่งตกประมาณ 25,000
บาท จำ�นวน 200 ชุด ต้องใช้เงิน 3-5 ล้านบาท
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“คาดว่ า ถ้ า วั ดในสงขลาได้ รั บ ชุ ด พระราชทานนี้ ไ ป ก็ จ ะได้ เ ป็ น
สัญลักษณ์ว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ เป็น
สัญลักษณ์เพือ่ เผยแพร่แนวคิดบุฟเฟ่ตพ์ อเพียงในงานศพ ให้ขยายเผยแพร่ไป
ยังจังหวัดอืน่ ๆ ด้วย” เขาเล่าว่าสิง่ นีต้ อ้ งการแสดงให้เห็นว่างานเลีย้ งบุฟเฟ่ต์
พอเพี ย งเหมาะสมกั บ สั ง คมไทยที่ เ คยมี ค่ า นิ ย มหน้ าใหญ่ ใ จเติ บ มาก่ อ น
แต่ไม่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่งต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
บุฟเฟ่ตพ์ อเพียงมีความสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพราะเป็นการประหยัด เอื้อเฟื้อ ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม
ในภาพรวมของการจัดงานบุฟเฟ่ต์งานศพ มนุชาธิปเล่าว่าวันนี้
พื้นที่อำ�เภอสะบ้าย้อย นาทวี เทพา จะนะ นาหม่อม สะเดา รัตภูมิบางส่วน
และเขตเมืองหลายแห่งเริ่มทำ�ได้มากขึ้น แต่ที่ยังทำ�ลายกำ�แพงทางค่านิยม
ไม่ได้ ยังมีโซนคาบสมุทรสทิงพระ และอาจรวมไปถึงควนเนียง รัตภูมิ
เนือ่ งจากวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ในปี 2557 ถ้าโครงการบุฟเฟ่ตพ์ ระราชทาน
สำ�เร็จตามเป้าหมาย มองว่าคนสงขลาจะได้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
“ถ้าเราได้รบั พระทานโครงการจากสมเด็จพระเทพฯ มาจะทำ�ให้เห็น
ความสำ�คัญตรงนี้ขึ้นมาได้ คาดหวังว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุก เพราะ
เป็นการเคลือ่ นเชิงสัญลักษณ์ แผ่ขยายโครงการได้รวดเร็วขึน้ สร้างเอกลักษณ์
ของสงขลา และขยายแนวคิดสงขลาพอเพียง”
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เขาบอกว่าขณะนี้ผู้ใหญ่ของจังหวัด ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
นายอำ�เภอก็ได้ท�ำ เป็นตัวอย่างเกีย่ วกับค่านิยมนีแ้ ล้ว โดยเฉพาะผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสงขลาจะพูดย้ำ�เสมอว่า “ตักกินเอง ไม่เลี้ยงตามโต๊ะ” ซึ่งผู้นำ�มีส่วน
สำ�คัญในการเป็นตัวอย่าง ไม่ว่าผู้นำ�ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ถ้าทำ�
ตนเป็นแบบอย่างก็ถอื ว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ พีน่ อ้ งประชาชนทีจ่ ะมองเห็นว่า
สิ่งนี้เป็นคุณค่าอย่างแท้จริง
“การทำ�แบบนี้ไม่ใช่การประหยัดเกินไป หรือขี้เหนียว แต่ท�ำ แล้ว
มันได้การพึ่งพาตนเอง ความเอื้ออาทร ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นวัฒนธรรม
ที่เราต้องสร้างให้เกิดในอนาคตยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน วันนี้พูดถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงหลายคนยังไม่เข้าใจ หากได้ปฏิบัติเองมันจึงจะเข้าใจคุณค่าความ
พอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้คู่คุณธรรม”
มนุชาธิปบอกว่า การจัดเลี้ยงทั่วไปกับบุฟเฟ่ต์นั้นเห็นได้ชัดว่า
แตกต่างกัน คนที่มีประสบการณ์ตรงหลายคนมาเล่าให้เขาฟังว่าการจัดแบบ
เดิมฟุ่มเฟือยใช้เงินมาก แต่พอมาจัดแบบบุฟเฟ่ต์ได้งานมาก แถมมีเวลาได้
พบปะกับแขก ญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน และวางแผนการจัดเลี้ยงสอดคล้อง
กับสถานการณ์ผู้มาร่วมงาน
“ทุกครั้งที่เราจัดงานทั่วไปจะเห็นว่ายุ่งมาก มีภาระหลายเรื่อง
พอมาจัดบุฟเฟ่ต์พอเพียงจะมาลดกิจกรรม เช่น การเสิร์ฟ ที่ผ่านมาเลี้ยง
อาหารเต็มโต๊ะ เน้นหน้าตาเจ้าภาพเสียมากกว่า ถ้าไม่ทำ�กลายเป็นมองว่า
ไม่ให้เกียรติกนั เราก็ตอ้ งทลายกำ�แพง ค่านิยมทีป่ ลูกฝังกันมานานตรงนีอ้ อก
ไปให้ได้ว่าที่จริงแล้ว การทำ�อะไรด้วยความพอเพียงมันเกิดประโยชน์คุ้มค่า
ได้ประโยชน์ ทั้งตัวเจ้าภาพและตัวเราเอง สุดท้ายจะเห็นว่าความพอเพียง
มันอยู่ที่ตัวเรา ทำ�ให้เราต่างรู้จักตัวเองมากขึ้น” เขาเล่า
สำ�หรับปัญหาอีกอย่างหนึ่งสำ�หรับงานเลี้ยงทุกวันนี้ คือเจ้าภาพยัง
ไม่เข้าใจด้านสุขภาพอนามัย อย่างการหุงข้าวมาเก็บไว้ในกระติกพลาสติค
หรือลังโฟม อาจมีสารบางอย่างละลายเจือปนอาหาร สำ�หรับโครงการบุฟเฟ่ต์
พอเพียงจึงมีการเสนอรูปแบบถังสแตนเลสเก็บข้าวร้อน พร้อมชุดใส่กับข้าว
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5 ชุด ประกอบด้วย แกง ของหวาน
ผัก ของคาว ซึ่งการใช้งานจริงแล้ว
แต่เจ้าภาพ นั่นเพื่อต้องการให้เห็นว่า
ชุดบุฟเฟ่ต์มาตรฐานถูกต้อง ถูกหลัก
อนามัยอีกด้วย
“คิ ด ว่ า แนวคิ ด นี้ จ ะค่ อ ย
ขยายไป ภายใน 3 ปีจะเต็มพื้นที่
หลั งโครงการพระราชทานดำ � เนิ น
โครงการแล้ว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
รับเป็นเจ้าภาพนำ�ขบวนในเรื่องนี้ให้
เกิดความสำ�เร็จ”
ครูชัย เหล่าสิงห์ แกนนำ�
เครือข่ายสุขภาพ อำ�เภอรัตภูมิ เป็น
ผู้หนึ่งที่ออกมาสนับสนุนประเด็นนี้
มาตลอด และโดยส่วนตัวได้ลงทุนจัดซื้อชุดบุฟเฟ่ต์ในราคา 50,000 บาท
เอาไว้ส�ำ หรับให้วดั และชาวบ้านสามารถมายืมไปใช้ได้ โดยกรณีชาวบ้านจะช่วย
สมทบบุญเพือ่ มาขยับขยายแนวคิดนีต้ อ่ ไปหรือไม่กไ็ ม่ได้บงั คับ เพียงแต่ตอ้ ง
ดูแล นำ�มาของมาคืนให้ครบเท่านั้นเอง
ชุดบุฟเฟ่ต์ที่เขาจัดสร้างขึ้นอาจจะนับได้ว่าเป็นชุดตัวอย่างที่มีความ
เหมาะสม เป็นชุดสแตนเลสทัง้ หมด โดยเฉพาะภาชนะสำ�หรับการใส่ขา้ วสวย
ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมักใส่ข้าวสวยร้อนๆ ลงลังโฟม มีการมองกันว่าอาจมี
อันตรายจากการปนเปื้อนจากโฟม ครูชัยจึงได้มีการออกแบบ สั่งทำ� รูปทรง
คล้ายลังน้ำ�แข็ง ใช้วัสดุสแตนเลสเป็นพื้นผิวภาชนะ โฟมบุด้านในช่อง
สแตนเลสเพื่อช่วยรักษาความร้อนของข้าวโดยไม่ทำ�ให้ปนเปื้อน
ในอีกมุมหนึ่งทุกวันนี้ครูชัยมีจานสแตนเลสราว 500 ใบ ซึ่งเขา
บอกว่าชาวบ้านยังไม่นิยมมาเอาไปใช้ เนื่องจากว่ามีน้ำ�หนักกว่าจานชนิดอื่น
ทั้งที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามหลักอนามัย ขณะที่ค่านิยมเอาข้าวสวยไปใส่
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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ถุงพลาสติกเก็บความร้อน โดยชาวบ้านไม่ตระหนักว่าจะเกิดอันตรายต่อ
สุขภาพตามมายังคงพบเห็นตามงานเลี้ยงทั่วไปอยู่ เมื่อไปพูดถึงข้อเท็จจริง
กับชาวบ้านก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ
“กรณีแบบนี้ผมจะไม่ไปพูดตรงๆ เพราะเขายังไม่เข้าใจ อาจจะเกิด
ความรู้สึกไม่ดี แต่ในทางส่วนตัว ถ้าเจองานไหนที่เอาข้าวใส่ถุงพลาสติกมา
เสิร์ฟจะบอกว่าตัวเองไม่กินข้าวแบบนั้น ให้ช่วยใส่ภาชนะอื่นหรือใส่จานมา
ก็ได้ จะยังไม่อธิบายอะไร เพราะคนไม่รู้เรื่องจะโกรธและมีความรู้สึกไม่ดี
ค่อยหาโอกาสทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งนีด้ กี ว่า น่าจะใช้เวลาในการทำ�ความ
เข้าใจกันนาน เพราะคนไม่มีความรู้“
เขาว่าถ้ามีโอกาสจะพูด แต่จะไม่ใช้วธิ ฉี วยไมโครโฟนมาพูดกลางงาน
แน่นอน เพราะอาจสะเทือนใจ สะเทือนความรูส้ กึ กัน เช่นเดียวกรณีแนวคิด
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การเลี้ยงบุฟเฟ่ต์พอเพียงในงานศพ เขาก็จะไม่พูด สอน หรือไปรณรงค์กัน
โดยตรง รอให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ
“แนวทางพอเพียงควรจะเป็นจานเดียว หรืออาจสองจานหากมี
ขนมหวาน หรือมีน้ำ�อีกแก้ว แต่ส่วนมากยังตักข้าว และแยกตักกับข้าวใส่
จานมากินอีก 4-5 จาน ซึ่งพบว่าเหลืออีกเหมือนเดิมก็ไม่เข้าทางบุฟเฟ่ต์
พอเพียง ทั้งหลายนี้จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไป ซึ่งยอมรับว่าในโซน
อำ�เภอรัตภูมิบ้านผมแนวคิดนี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายนัก”
ขณะที่รูปแบบการจัดสถานที่เพื่อเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ก็สำ�คัญ เขาบอกว่า
เท่าที่เห็นมาแล้วการจัดตรงกลางงาน หรือหลังสุดของงานไม่เหมาะ เพราะ
ไม่สะดวก ที่เห็นรูปแบบเหมาะสมที่วัดคลองแหมีการจัดเอาไว้ด้านหน้างาน
เมื่อคนเข้ามาถึงงาน แขกพบบุฟเฟ่ต์ก่อนสามารถเข้ามาตักนำ�ไปกินได้เลย
สำ�หรับน้ำ�ก็มีการตั้งเป็นขวดตามโต๊ะ หรือใช้วิธีเสิร์ฟน้ำ� การวางอาหาร
ในกับข้าวแต่ละอย่าง ควรจัดอย่างน้อยมากกว่า 1 ชุด เพราะจะทำ�ให้การ
ยืนรอคิวไม่ยาวเกินไป เพื่อความสะดวกในการตัก
เขามองว่าการทำ�เรื่องนี้จะต้องไม่ไปบังคับให้ทำ� อีกอย่างต้องไม่ใช้
เขาลงทุนเองระยะแรก เพราะจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง กรณีที่มูลนิธิชุมชน
สงขลากับเครือข่ายสหกรณ์สงขลาขับเคลื่อนแนวคิดชุดบุฟเฟ่ต์พอเพียง
พระราชทาน คงเป็นการขยายผลไปทีละนิด แต่อย่าทำ�แบบหักด้ามพร้า
ด้วยเข่า เห็นว่าน่าจะเริม่ ตามวัด ซึง่ ตอนนีว้ ดั หลายแห่งก็เริม่ สร้างชุดบุฟเฟ่ต์
เองแล้ว
“คนสำ�คัญคือเจ้าอาวาสทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ ชาวบ้านได้ จึงต้องไปทำ�ความ
เข้าใจกับพระผู้ใหญ่ในระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำ�เภอ หรือเจ้าคณะ
ตำ�บล เพราะคนจะรับฟัง ถ้าท่านมีความตระหนักมาเป็นผู้นำ�ก็จะเกิดผล
ที่ดีต่อค่านิยมทำ�ให้ชาวบ้านหันมาให้ความสำ�คัญ คล้อยตามได้ หากท่าน
เมินเฉย ไม่อาจเกิดผล นอกจากนั้นผู้นำ�ในส่วนต่างๆ ไม่ว่าท้องที่ ท้องถิ่น
ก็เป็นกลไกสำ�คัญต่อการนำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง สำ�หรับชาวบ้านทั่วไป
นั้นเห็นว่าพูดให้เข้าใจได้ไม่ยากหรอก”
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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ทีปวัฒฑ์ มีแสง สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่าการ
ส่งเสริมบุฟเฟ่ต์พอเพียงของสำ�นักงานสาธารณสุข ที่ผ่านมาทำ�โดยผ่าน
เครือข่าย อสม. โดยเน้นว่างานศพของญาติพี่น้องของ อสม.แนะนำ�ให้
จัดงานศพแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อให้เป็นตัวอย่างกับสังคม นอกจากนั้นยังเป็นการ
บูรณาการนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขผ่านนโยบายสำ�คัญ กล่าวคือ
หมู่บ้านลดโรค หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และตำ�บลจัดการ
สุขภาพ ซึ่งในแต่ละความรับผิดชอบของแต่ละ รพ.สต. ก็จะมีหมู่บ้านตาม
รูปแบบดังกล่าวอยูอ่ ย่างน้อย 1 รูปแบบ นอกจากนัน้ ในส่วนของตำ�บลจัดการ
สุขภาพเป็นความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย
“เหล่านีม้ คี วามสอดคล้องกับแนวคิดบุฟเฟ่ตพ์ อเพียง และมีมติ ทิ าง
สุขภาพเข้ามาด้วย เช่น ในหมูบ่ า้ นลดโรค ส่งเสริมการปลูกผัก ออกกำ�ลังกาย
ตำ�บลจัดการสุขภาพ ใช้มาตรการทางสังคมในการดูแลทางสุขภาพ เช่น การ
ลดของหวาน ไม่เลี้ยงน้ำ�หวาน น้ำ�อัดลมในงานเลี้ยง ส่งเสริมการกินผัก
อาหารปลอดภัยในงานเลี้ยง เราก็บอกว่าควรกินผักมากๆ อุปกรณ์ที่นำ�มา
ประกอบอาหาร หรือใส่อาหารควรจะปลอดภัยจากสารตกค้าง อย่างเช่น
ไม่ใช้ลังโฟม ถ้วยโฟม ลดน้ำ�อัดลม น้ำ�หวาน โดยหันมาทำ�น้ำ�ผลไม้
น้ำ�สมุนไพรที่หวานน้อยแทน”
ด้านอุปกรณ์ของการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ เขาบอกว่าทางสำ�นักงาน
สาธารณสุขได้ให้แนวคิดว่า ให้ขอการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สุขภาพตำ�บล โดยการเขียนโครงการนำ�เสนอให้เข้าหลักเกณฑ์การสนับสนุน
“เราผลักดันแนวคิด ส่งเสริมให้ประชาคมหันมาสนใจและดำ�เนิน
ตามแนวทางนี้ แต่ในภาพรวมยอมรับว่าเกิดผลกับกลุ่มแกนนำ� อสม.
เป็นหลัก ในวงกว้างชาวบ้านอาจยังไม่ได้รับการตอบรับการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
แต่เห็นว่ามีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ กรณีของการใช้ภาชนะที่ปลอดภัย
ในการจัดเลี้ยง ไม่ใช้วัสดุที่อันตรายอย่างพลาสติก โฟม ที่อาจก่อปัญหา
สุขภาพตามมา” •
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การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ในระดับตำ�บล

ประเทศไทยมีองค์กรสุขภาพหลายองค์กรทีด่ �ำ เนินการต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในระดับตำ�บล เช่น สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งของหน่วย
บริการปฐมภูมิโดยการใช้กลไกทางการเงินการคลัง ตลอดจนการสนับสนุน
การจัดตัง้ กองทุนสุขภาพตำ�บลในชุมชน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทำ�งานกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน ทั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการในท้องถิ่น องค์กรเอกชน
และอืน่ ๆ ในการสร้างความเข้มแข็ง มีทงั้ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นเครือข่ายตำ�บลสุขภาวะ สำ�นักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เสริมพลังอำ�นาจชุมชนในการพัฒนา
ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ โดยการใช้กลไกสมัชชาสุขภาพพื้นที่เป็นเครื่อง
มือสำ�คัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ สพช.ได้ร่วมกันพัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเอง
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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โดยการสนับสนุนของรัฐบาลปัจจุบนั ก็มนี โยบายในการพัฒนายกระดับสถานี
อนามัยทั้งประเทศเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) และ
ดำ�เนินงานตำ�บลจัดการสุขภาพ และตำ�บลสุขภาพดีวิถีไทย
การดำ�เนินงานเหล่านีไ้ ด้รบั การยอมรับว่า มีกลไกการประสานอย่าง
ไม่เป็นทางการระหว่างองค์กรสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน อย่างไร
ก็ดกี ารดำ�เนินงานดังกล่าวนีใ้ ห้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนระดับตำ�บลในด้านสุขภาพได้นนั้ จำ�เป็นต้องสนใจในเรือ่ งความ
เชือ่ มโยงกันให้เกิดการเสริมพลังกันระหว่างองค์กรสุขภาพเหล่านี้ เพือ่ ให้เกิด
ผลลัพธ์ทปี่ รารถนา โดยใช้จดุ แข็งและความเชีย่ วชาญของแต่ละองค์กร แล้ว
ก็ลดทอนข้อจำ�กัดของการทำ�งานในระดับพื้นที่ซึ่งยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ�
ไม่สามารถประสานความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบสุขภาพในมิติ “สุขภาวะ” ขยายกรอบความ
หมายของสุขภาพให้เป็นสุขภาวะที่ทำ�ให้ภาคีภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วม ผลลัพธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน คือชุมชนจะต้องเข้มแข็ง
มีการพัฒนาในเชิงระบบ เช่น เกิดระบบในการดูแลผู้สูงอายุ ระบบในการ
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ตารางที่ 1 แสดงภาคีความร่วมมือระดับตำ�บล จ.สงขลา
องค์กรภาคี

เป้าหมาย

เครือ่ งมือ/กระบวนการทีใ่ ช้

พศส. (23 เกลอ)
โดยการสนับสนุนของ
สสส. สำ�นัก 3

สร้างการเรียนรู้ตำ�บลสุขภาวะ
นำ�ไปสู่ชุมชนสุขภาวะ

แหล่งเรียนรู้ตำ�บลแม่ข่าย

สปสช. (สำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ)

สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ/ป้ อ งกั น /
รักษา

กองทุนสุขภาพตำ�บล/แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์

สกว. (สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุน
การวิจัย)

การสร้างการเรียนรู้และความ
ร่วมมือของคนในชุมชน

การวิจัยและจัดการความรู้
ในชุมชน

สช. (สำ�นักงานคณะ
กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

การพัฒนานโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพ/ธรรมนูญ
สุขภาวะ/CHIA

พอช. (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน)

การเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะ

สภาองค์กรชุมชน

สสจ. (สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)

ประสานเชื่อมโยง สนับสนุน
และขับเคลื่อนงานสุขภาพ
ชุมชน

ตำ�บลจัดการสุขภาพ

มชส. (มูลนิธิชุมชน
สงขลา)

ชุมชนเข้มแข็งระดับตำ�บล

การบูรณาการความร่วมมือ/
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/
แผนสุขภาพ

สมาคมต่างๆ

ส่ ง เสริ ม การออม การสร้ า ง
สวัสดิการภาคประชาชน

สัจจะลดรายจ่ายวันละบาท
จัดทำ�สวัสดิการ

ที่มา: ชาคริต โภชะเรือง (2556)

ดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ระบบของการดูแลฉุกเฉินและอุบตั เิ หตุ พร้อมทัง้ เกิดระบบ
เฝ้าระวังโรคและภาวะทางสังคม รวมถึงการสร้างระบบในการดูแลผู้ด้อย
โอกาส ระบบสวัสดิการชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนและสถาบันการ
เงินชุมชน โดยมีเป้าหมายทำ�ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พึ่งตนเองได้ ไม่มีหนี้
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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นอกระบบ ชุมชนจัดการสุขภาพตนเองได้ ดูแลกันเองได้ มีศักดิ์ศรี มีข้อ
ตกลงร่วมกัน มีภาพอนาคตร่วมกัน และมีข้อมูลที่รู้เท่าทัน พร้อมทั้งเกิด
การจัดการทรัพยากรภายใน เกิดการจัดการความรู้ ต่อรองกับกลไกภายนอก
รวมถึงเกิดการรวมตัว รวมกลุม่ ร่วมกับเครือข่ายอืน่ ๆ พร้อมกันนีป้ ระชาชน
มีความรู้ ความสามารถดูแลตนเองได้ เลือกใช้บริการทีเ่ หมาะสม บริหารการ
กินเพียงพอ คิดเป็นทำ�เป็น มีสว่ นร่วม และมีบทบาทในท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง

องค์ประกอบของตำ�บลที่มีความเข้มแข็ง

การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเมื่อใช้พื้นที่ระดับตำ�บลเป็นฐาน
เริม่ ต้นกระบวนการด้วยการค้นหาองค์ประกอบของตำ�บลทีเ่ ชือ่ กันว่ามีความ
เข้มแข็ง โดยพื้นที่ต้นแบบที่แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
และภาคีเครือข่ายได้เข้าไปร่วมสร้างกระบวนการในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนได้มีการเรียนรู้ซึ่งกระจายไปทุกภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือที่ ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ภาค
ใต้ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือพื้นที่
ต.โคกสี จ.กาฬสินธุ์ และ ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พบว่าตำ�บล
เหล่านี้มีองค์ประกอบสำ�คัญที่จะบอกได้ว่าเป็นตำ�บลเข้มแข็งได้แก่
1. มีการกำ�หนดภาพอนาคตของตนทีช่ ดั เจน หรือว่ามีขอ้ ตกลงร่วม
กันในชุมชน เช่น มีแผนพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมนูญสุขภาพ มีแผนชุมชน
เหล่านี้เป็นต้น มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามามีส่วนกำ�หนดทิศทาง
หรืออนาคตของตนเอง
2. มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน นำ�ข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา
อันได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน / ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม / ความสัมพันธ์
ในชุมชน / กิจกรรมชุมชน / บทบาทคนต้นแบบ ผู้นำ� ผู้ประสาน ผู้จัดการ
ในชุมชน / การเงินการคลังชุมชน / กลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
ทั้งทางด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม / ข้อมูลสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง
34
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3. มีกลุ่มแกนนำ�ในชุมชน มีผู้นำ�ธรรมชาติหรือผู้นำ�ทางการที่มีจิต
สาธารณะทั้งตัวบุคคล มีการรวมกลุ่มกันดำ�เนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มีความหลากหลายกลุ่ม วัย สถานภาพ
4. มีความสามารถในการใช้ทุนด้านต่างๆ ในพื้นที่ ผู้นำ�ชุมชนหรือ
กลุม่ แกนนำ�มีความเข้าใจ เข้าถึง สามารถนำ�ทุนทางสังคมทีม่ ใี นพืน้ ทีน่ �ำ มาใช้
เพื่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างสมดุล เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น เงิน คน
ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ
5. มีความสามารถในการประสานทุนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตำ�บล
เหล่านีส้ ามารถเชือ่ มประสานเครือข่ายทัง้ ภายในพืน้ ที่ นอกพืน้ ที่ นำ�ทรัพยากร
ต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
6. มีกลไกและกระบวนการจัดการความรู้ และการเรียนรู้ ให้ความ
สำ�คัญกับการใช้ความรู้เพื่อการพัฒนา ทั้งในรูปแบบของการสรุปบทเรียน
ปัญหา การแก้ไข การพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อการขยายผลการพัฒนา
หรือการพัฒนาคนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถี
ชุมชน มีกลไกรับผิดชอบที่ชัดเจน

สู่ตำ�บลบูรณาการ

การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพชุ ม ชนของจั ง หวั ด สงขลา ดำ � เนิ น การ
ควบคู่ไปด้วยกันใน 2 ระดับได้แก่ ระดับจังหวัดเป็นการประสานภาคีระดับ
ยุทธศาสตร์ บูรณาการความร่วมมือเพือ่ เป็นตัวเสริมหนุนและร่วมขับเคลือ่ น
ในเชิงนโยบายสาธารณะ และระดับตำ�บล ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารภาคีรว่ มได้
กำ�หนดเป้าหมายการทำ�งานในปี 2556-2557 เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
เสริมพลังให้ชุมชนระดับตำ�บล โดยให้มีการบูรณาการงานของกลไกทุกภาค
ส่วน
1. สนับสนุนให้มีกลไกประสานงานกลาง หรือเวทีกลางเพื่อการ
บูรณาการในการทำ�งานระดับตำ�บล
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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2. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะ
ที่สอดคล้องกับบริบทความเหมาะสมและความสนใจของชุมชน อาทิ แผน
สุขภาพตำ�บล สมัชชาสุขภาพตำ�บล ตำ�บลจัดการสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ
ตำ�บล สภาองค์กรชุมชนระดับตำ�บล การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระดับชุมชน(CHIA)
3. ให้มีกิจกรรมรูปธรรมความร่วมมือในเชิงบูรณาการ 1 ตำ�บล
1 โครงการ โดยเริ่มจากแต่ละตำ�บลประเมินศักยภาพและทุนของตนเอง
คัดเลือกประเด็นเด่นอย่างน้อย 1 เรื่องดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมาย
โดยใช้ทรัพยากร (คน / เงิน) ของภาคีในพื้นที่
4. มีกลไกกลางระดับจังหวัดโดยรวมแกนนำ�จากภาคีร่วมต่างๆ
มาทำ�งานร่วมกับแกนนำ�ระดับตำ�บล ร่วมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ร่วมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายระดับตำ�บล ร่วมพัฒนาเครื่องมือในการ
ทำ�งาน ให้มีเวทีกลางระดับจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย
บูรณาการความร่วมมือ ให้ข้อเสนอแนะต่อภาคีเข้าไปสนับสนุนในด้านต่างๆ
เมื่อเกิดผลการดำ�เนินการ มีการยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะ ให้มีการ
สังเคราะห์รปู แบบการทำ�งานของภาคีทที่ �ำ งานร่วมกัน นำ�บทเรียนทีไ่ ด้ไปขยาย
ผลในพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาคี

จังหวัดสงขลามีทุนทางสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรต่างๆ
จำ�นวนมาก ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคการศึกษามี 5 มหาวิทยาลัย
ภาคท้องถิ่นมี 141 ตำ�บล (รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ราชการส่วน
ภูมิภาคร่วมสองร้อยกว่าองค์กร ภาคเอกชน สมาคมมูลนิธิต่างๆ อีกหลาย
ร้อยแห่ง มีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพทั้งอยู่ในพื้นที่และ
มีกลไกรับผิดชอบดำ�เนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมไปถึงสำ�นักงาน
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสภาองค์กรชุมชน แต่ละองค์กรล้วน
มีเป้าหมาย มีวิธีการดำ�เนินงาน มีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกัน จำ�เป็นที่
จะต้องมีเครื่องมือในการหลอมรวม ประสานความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตำ�บลของจังหวัดสงขลา ดำ�เนินการ
โดยยึดหลักคิดสำ�คัญได้แก่
1. ต่อยอดจากทุนเดิมในการดำ�เนินงาน ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้อง
ต้นว่าทุนเดิมของการขับเคลื่อนงานมีพัฒนาการมาตั้งแต่การทำ�แผนสุขภาพ
จังหวัด ในกรณีระดับตำ�บลมีการจัดทำ�แผนสุขภาพตำ�บล จนกระทัง่ ต่อยอดใช้
กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดมาร่วมผลักดันวาระพลเมือง “สงขลาพอ
เพียง” และมียทุ ธศาสตร์สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายให้เกิดตำ�บลเข้มแข็ง
จำ�นวนหนึง่ นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรมของเครือข่าย 23 เกลอ (พศส.) ใช้ฐาน
ตำ�บลท่าข้ามเป็นแม่ขา่ ยการเรียนรู้ มีโครงการความร่วมมือบำ�บัดทุกข์บ�ำ รุงสุข
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ของ สกว. ABC มีกองทุนสุขภาพตำ�บลสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ในระดับพืน้ ที่ มีการประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชนนำ�ร่องในบางพืน้ ที่
มีงานตำ�บลจัดการสุขภาพของกระทรวงสาธารณะสุข เป็นต้น การเข้ามาของ
การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจึงเป็นอิฐก้อนใหม่ทจี่ ะต่อยอดจากอิฐก้อนเดิม
ที่ถูกวางมาก่อนหน้า สร้างความสำ�เร็จใหม่อันจะกลายเป็นฐานการพัฒนาให้
ชุมชนได้ต่อยอดไปสู่เป้าหมายต่อไปได้ในอนาคต
2. การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง บริบทของตำ�บลในภาคใต้และสงขลายัง
มีความหลากหลายของฐานทรัพยากรและวิถีวัฒนธรรม ข้อจำ�กัดของการ
ทำ�งานทีถ่ กู รวมศูนย์จากรัฐบาล ทำ�ให้เกิดช่องว่างในการทำ�งานทีไ่ ม่อาจสนอง
ตอบความต้องการและแนวทางแก้ปญ
ั หาไม่สอดคล้องกับวิถชี มุ ชน ประกอบ
กับโครงสร้างการทำ�งานขององค์กรภาครัฐ ยังแยกส่วนรับผิดชอบ ทำ�ให้ไม่มี
เจ้าภาพในการดำ�เนินงานที่ชัดเจนในลักษณะที่ต้องบูรณาการความร่วมมือ
อีกทั้งความพร้อมของแต่ละพื้นที่ก็มีไม่เท่าเทียมกัน เหล่านี้จำ�เป็นจะต้อง
มีการกำ�หนดทิศทางหรือมีแผนงานของพื้นที่อันได้มาจากการนำ�ปัญหาและ
ศักยภาพของพื้นที่มาร่วมกำ�หนดแนวทางการพัฒนา แล้วก็มีกลไกที่มีความ
สมดุลเพียงพอที่จะมีร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวไปสู่จุดอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
3. การสร้างพืน้ ทีก่ ารทำ�งานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการเรียนรูแ้ ละ
การบริหารจัดการ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ลดทอนการแยกส่วนดำ�เนินการ ในขณะเดียวกัน
ก็เห็นเป็นโอกาสในการใช้จุดแข็งและศักยภาพขององค์กรอื่นมาเติมเต็ม
ให้พนื้ ทีไ่ ด้มพี ฒ
ั นาการ สามารถนำ�ความรูใ้ หม่ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายและความต้องการ แล้วก็จัดความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่าย
แนวราบ ร่วมสร้าง “พื้นที่กลาง” ในการทำ�งานร่วมกัน ทั้งในระดับนโยบาย
พัฒนาเชิงระบบและปฏิบัติการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มทุนทางสังคม โดย
มีกลไกกลางระดับจังหวัดเป็นผู้ประสานหลัก กลไกกลางมาจากแกนนำ�
ของแต่ละองค์กรมาร่วมกันทำ�งานเริ่มตั้งแต่เรียนรู้เป้าหมาย กระบวนการ
ทำ�งานของแต่ละองค์กรความร่วมมือ นำ�มาสูก่ ารบริหารจัดการทีจ่ ะให้ทกุ ฝ่าย
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สามารถร่วมมือกันได้โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ขององค์กร ได้รับประโยชน์
สนองตอบเป้าหมายของแต่ละองค์กร และให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด
การทำ�งานมีการวางแผนร่วม ปฏิบัติการร่วม สรุปบทเรียนและขยายผลผ่าน
สื่อต่างๆ และผลักดันเชิงนโยบายร่วมกัน
4. การพัฒนากลไกกลางในการทำ�งานให้เกิดขึ้นในเชิงโครงสร้าง
ทั้ งในระดั บ จั ง หวั ด และตำ � บล โดยมี เ จ้ า ภาพที่ จ ะดำ � เนิ น การขั บ เคลื่ อ น
แผนงานที่ชัดเจน มีความสมดุล แล้วก็มีความต่อเนื่องไม่ขึ้นกับตัวบุคคล
ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงระหว่างการดำ�เนินการ มีองค์ประกอบครอบคลุมทัง้
ภาครัฐ ท้องถิน่ ประชาชน วิชาการ มาร่วมมือกันของบุคลากรในชุมชนทีม่ จี ติ
สาธารณะและหน่วยงานองค์กรที่มีสำ�นึกบริการสาธารณะตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ มีการพัฒนากลไกใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับตำ�บลและจังหวัด
กลไกกลางจะทำ�หน้าที่เชื่อมโยงการทำ�งานทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติกับ
กลไกปกติที่ดำ�เนินการอยู่แล้ว และมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายผู้นำ�ที่สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ตำ�บลละ 2-3 คน เชื่อมร้อยให้เป็นเครือข่ายคน
ทำ�งานระดับจังหวัด มีกระบวนการพัฒนาผูน้ �ำ อย่างเข้มข้นผ่านหลักสูตรต่างๆ
กรณีจงั หวัดสงขลาเนือ่ งจากมีกจิ กรรมเชือ่ มโยงเครือข่ายกันมาอย่างต่อเนือ่ ง
จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะยกระดับการทำ�งานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
5. ใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน เป็นผลมาจากการเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกันของ
องค์กรความร่วมมือ จนเห็นเป้าหมาย กระบวนการ/วิธีการในการดำ�เนินงาน
ที่หลากหลายสามารถนำ�มาให้เครือข่ายชุมชนได้นำ�ไปประยุกต์ใช้ อันได้แก่
เครื่องมือหรือกระบวนการของแต่ละองค์กรภาคี ซึ่งมีจุดเด่นและข้อจำ�กัด
คนละแบบ สามารถนำ�มาให้เครือข่ายได้รว่ มเรียนรูแ้ ละนำ�ไปปรับใช้กบั เครือ่ ง
มืออืน่ ๆ เป็นทัง้ การพัฒนาเครือ่ งมือและการบูรณาการความร่วมมือไปด้วยกัน
อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนสุขภาพตำ�บล ธรรมนูญสุขภาพ ตำ�บลจัดการ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพระดับชุมชน เป็นต้น
โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินการดังนี้
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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1. พัฒนากลไกลางระดับจังหวัด โดยต่อยอดจากกลไกเดิมที่เคย
ทำ�งานร่วมกันมานับแต่แผนสุขภาพจังหวัด วาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง”
การขับเคลื่อนสมัชชาปฏิรูปจังหวัด ประกอบด้วยแกนนำ�ของมูลนิธิชุมชน
สงขลา โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสุขภาวะชุมชน
(สกว.) สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา
เครือข่าย 23 เกลอ (พศส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีมลู นิธชิ มุ ชน
สงขลาทำ�หน้าที่กองเลขาประสานงาน
2. กลไกกลางใช้กระบวนการ Mapping ร่วมกันคัดเลือกพืน้ ทีโ่ ดย
ให้แต่ละองค์กรความร่วมมือเสนอแนะพื้นที่ระดับตำ�บล ซึ่งในมุมมองของ
ตนคิดว่ามีศกั ยภาพหรือเป็นพื้นทีเ่ ป้าหมายการดำ�เนินงาน ได้พื้นที่มาจำ�นวน
70 ตำ�บลนำ�มาสู่การรับสมัครตำ�บลที่มาร่วมโครงการ โดยทีมกลางได้จัดส่ง
รายละเอียดของโครงการไปให้พจิ ารณาและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ได้พนื้ ที่
ตอบรับกลับมาจำ�นวน 30-36 ตำ�บล ในส่วนนี้มีตำ�บลที่จะเป็นแม่ข่ายหลัก
ประมาณ 20 ตำ�บล ตำ�บลทีเ่ ป็นแม่ขา่ ยหลักได้จะมีจดุ เด่นทีม่ เี ครือข่ายความ
ร่วมมือลงไปดำ�เนินการร่วมอย่างเข้มแข็งและมีรปู ธรรมของการดำ�เนินงานให้
คนอื่นไปเรียนรู้ได้ ส่วนตำ�บลอื่นจะเป็นเครือข่ายมาเรียนรู้
3. จัดประชุมเครือข่ายตำ�บล โดยเรียกว่า “ตำ�บลบูรณาการ” เพือ่
สร้างความเข้าใจและออกแบบแนวทางการทำ�งานร่วมกัน โดยแต่ละภาคี
ทำ�หน้าที่ชักชวนเครือข่ายของตน ประสานงานและกำ�หนดคนเข้าร่วม โดย
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คัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทำ�งานร่วมกับคนอื่น ประสานงานได้ดี สามารถ
กำ�หนดทิศทางการทำ�งานในพืน้ ทีแ่ ละมีความหลากหลายขององค์ประกอบมา
ร่วมทำ�ความเข้าใจกับกลไกกลางระดับจังหวัดประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง และ
กำ�หนดผู้ประสานงานหลักในตำ�บล
4. กลไกกลางประชุมร่วมกับผูป้ ระสานงานของแต่ละตำ�บล กำ�หนด
เป้าหมายร่วม แผนงานร่วม ออกแบบเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดย
มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้ recap ของ สสส.สำ�นัก 3, ตำ�บลจัดการ
สุขภาพ และแบบประเมินตนเองของแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
มีการประเมินศักยภาพตนเอง หาปัญหาร่วม ประเด็นเด่น กรณีพื้นที่ตำ�บล
ที่มีการดำ�เนินการไปแล้วจะเป็นเพียงการทบทวนตนเองเบื้องต้นและนำ�
ประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนต่อไปมาประเมินเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน
เชิงประเด็นต่อไป ซึง่ คณะทำ�งานระดับตำ�บลจะร่วมกับภาคีหลักทีร่ บั ผิดชอบ
ตำ�บลนั้นและทีมกลไกกลางระดับจังหวัดภาคีอื่นๆ ร่วมมือกันลงไปช่วยขับ
เคลือ่ นให้เกิดตำ�บลทีม่ คี วามเข้มแข็ง และนำ�ไปสูก่ ารขยายผล โดยมีกจิ กรรม
ปฏิบัติการเชิงบูรณาการอย่างน้อย 1 โครงการเป็นกิจกรรมเด่นที่มาจากการ
เสนอของพืน้ ทีใ่ ช้กระบวนการนโยบายสาธารณะทีต่ นสนใจนำ�ไปพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
5. คณะทำ�งานกลางระดับจังหวัดประกอบด้วยทีมพี่เลี้ยงที่มา
จากภาคีความร่วมมือและทีมสนับสนุน กำ�หนดบทบาทหน้าที่ ประสาน
ความร่วมมือ หนุนเสริม จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย พัฒนา
ให้เกิดพื้นที่ตัวอย่าง พัฒนากลไก พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การบริหาร
จัดการกลาง จัดเวทีนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดหรือภาค มีทมี สือ่ ไปช่วย
สังเคราะห์ผลิตเป็นสื่อเผยแพร่กิจกรรมของตำ�บลให้สาธารณะรับรู้
6. เวทีนโยบายระดับจังหวัด/ภาค เสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา
ระบบสุขภาพให้กับภาคียุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีเครือข่ายเชิงประเด็นใน
ตำ�บลทีข่ บั เคลือ่ นในประเด็นเดียวกัน ร่วมกันสรุปบทเรียนเสนอเชิงนโยบาย
มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด นำ �ไปสู่ ก ารปรั บ ระบบสุ ข ภาพ
ที่เกี่ยวข้องของประเด็นนั้น
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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ตัวอย่างตำ�บลความร่วมมือ

1. ตำ�บลชะแล้ อำ�เภอสิงหนคร
1) การกำ�หนดภาพอนาคตของชุมชน ประกอบด้วย การทำ�
ธรรมมนูญสุขภาพ แผนสุขภาพตำ�บลและแผนพัฒนาท้องถิน่ โดยใช้ธรรมนูญ
สุขภาพเป็นเครื่องมือหลัก
		องค์กรที่ดำ�เนินการ คือ สำ�นักธรรมนูญสุขภาพฯ
		วิธกี ารดำ�เนินการ มีการประสานภาคีเครือข่ายภายใน (ทต. รร.
			 รพ.สต. แกนนำ�กลุ่ม) ภายนอก (พมจ. สสว.12 สช.
			 สกว. วพบ. สจรส. คณะเภสัช ม.อ. มทร. ม.ทักษิณ)
			 เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ
		โดยมีเนื้อหา มุ่งพัฒนาสร้างความสุขมวลรวม (กาย ใจ
			 สังคม สติปัญญา) พัฒนามรดกธรรมชาติ (ป่าไม้ พืช
			 ทะเลสาบ ที่ดิน ลำ�คลอง) มรดกวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา
			 อาชีพ ความเชื่อ) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่นิสัย
			สุขภาพ
		โครงการเด่นได้แก่ พืชผักสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มทำ�นา
			 อินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ การประเมินผล
			 กระทบธรรมนูญ การขยายผลธรรมนูญ และบูรณาการ
			 อาหารปลอดภัย
		ระดับการรับรู้ของประชาชนต่อธรรมนูญสุขภาพ : มาก
		ระดับการนำ�ไปใช้ : ปานกลาง
		การพัฒนาและต่อยอด - ปานกลาง มีการขยายผลไป
			 กำ�หนดกติกาชุมชน ม.1 ไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ข้าว ไม่เลี้ยง
			 น้ำ�อัดลมในงาน
*** ธรรมนูญสุขภาพ อยูร่ ะหว่างการขับเคลือ่ นสูก่ ารปฏิบตั แิ ละประเมิน
ผลกระทบหลังจากประกาศใช้ 4 ปี
*** หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ผลักดันสู่การปฏิบัติระดับครัวเรือน บุคคล
โดยการสร้างกิจกรรม กระบวนการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร
ตามกรอบภารกิจขององค์กร
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2) การใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลชุมชน
		มีศูนย์ข้อมูล : ข้อมูลบริบทชุมชน ข้อมูลทรัพยากร ข้อมูล
			 แกนนำ � ทุ ก คน" หน่ ว ยงานรั บ รู้ ข้ อ มู ล จะใช้ ง านได้ ม าก
			 เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน แต่ยงั มีชาวบ้าน
			 ยังรับรูข้ อ้ มูลได้นอ้ ย แต่จะรูบ้ างเรือ่ งสำ�หรับชาวบ้านทีม่ กี าร
			 รวมกลุ่มกัน
		การได้มาของข้อมูล : การสำ�รวจ การวิจัยข้อมูล วิเคราะห์
			 จัดเก็บ
		ความเป็นปัจจุบนั ปรับปรุงข้อมูลตามช่วงเวลา สถานการณ์
			 เช่น เกิด ตาย, แหล่งเก็บข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล และ
			 หน่วยงาน
3) แกนนำ�ชุมชน : รัฐ
		ภาครัฐ ประกอบด้วย รร. : ครูพรศักดิ์, ผอ.นุ้ย, ครูอุไร,
			 ครูทวีศักดิ์, ครูสมคิด
		รพ.สต.: หมอชาติ, หมอสอน, หมอมล
		ป่าชายเลน: พี่จิมมี่, น้าแก้ว
		ทต.: ปลัดวิชาติ, นักพัฒนาชุมชน, นักวิเคราะห์, นวก.
			 การศึกษา
		ท้องถิ่น: นายกฯ, ผู้บริหาร, กำ�นัน, ผญบ.,
		ประชาชน: จำ�ลอง, ลุงจาร, ลุงเสริม, ลุงจันทร์, หมอนึก,
			 อสม., กลุ่มโฮมสเตย์ 27 หลัง, กลุ่มน้ำ�ตาลโตนด,
			 สภาเด็ก, น้าอ๊อด, น้าแม่น
4) ความสามารถการจัดการใช้ทนุ (เงิน คน ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมกลุ่ม)
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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		รับรู้ร่วมกันในชุมชน"ใช้ทุนร่วมกันในชุมชนได้ประโยชน์
			 ร่วมกัน"พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูเ้ ป็นวิทยากร สร้างคุณค่า
			 แก่เจ้าของภูมิปัญญา
5) การประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือข่าย
		เชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก จัดกิจกรรม กระบวนการ
			 งบประมาณขับเคลื่อนธรรมนูญ โดยสรุปมีศักยภาพในการ
			 เชื่อมประสาน แต่ต้องปรับปรุงพัฒนา
6) กลไกและกระบวนการจัดการความรู้ แหล่งเรียนรู้
		ชมรมผ้สูงอายุ, มโนรา (อาชีพ การสืบทอด ความเชื่อ)
			 วิถโี หนด นา เล, สภาเด็กฯ, พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพอเพียง (ม.3),
			 การดู แ ลผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง , สภาวั ฒ นธรรม (การบริ ห าร
			 จัดการ), วิสาหกิจชุมชน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ,
			 ประมง ทะเลสาบ, การจัดการตำ�บล (ธรรมนูญ) โดยสรุป
			 มีข้อจำ�กัดด้านงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้

2. ตำ�บลควนรู อำ�เภอรัตภูมิ
1) การกำ�หนดภาพอนาคตชุมชน มีพัฒนาการมาดังนี้
		2545 มีการรวมคน (ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน) รวมกลุ่ม
			 ทำ�แผนพัฒนาหมู่บ้าน (แผนชุมชน) โดยใช้ ศอบต.เป็น
			 เครื่องมือ
		2547 มีการบูรณาการแผนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
			 องค์กรดำ�เนินการ มีวิสัยทัศน์ “ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง
			 เปิ ด กว้ า งทางความคิ ด สร้ า งเสริ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
			 ร้อยเรียงภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรม”
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		ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการแบบ
			 มีส่วนร่วม 2.ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
			 ครบถ้วนและต่อเนื่อง 3.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและ
			 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยเชิดชูความปัญญา ส่งเสริมศาสนา
			 และวั ฒ นธรรม 4.อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
			 แวดล้อมในท้องถิ่น 5.เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนา
			 วัฒนธรรม
		นอกจากนั้นยังเน้นการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
			 ชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำ�ไหล ไฟสว่าง หนทางดี
			 ตำ�บลน่าอยู่ ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ พัฒนากิจกรรม
			 สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส คนพิการ
2) การมีและการใช้ประโยชน์ข้อมูล
		มีข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมชุมชน ข้อมูล
			 ความสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ข้อมูลทรัพยากร
			 สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา ข้อมูลบุคคล/ผู้นำ� ข้อมูลความ
			 สัมพันธ์องค์กร
		แหล่งข้อมูล มาจาก 9 หมู่บ้านในตำ�บล/สถานศึกษา/วัด/
			 ภูมิปัญญา
		องค์กรดำ�เนินการ : อบต./ศอบต./ท้องที/่ การศึกษา/รพ.สต./
			 สภาวัฒนธรรม
		แหล่งจัดเก็บ : สภาวัฒนธรรม/อบต./สภาองค์กรชุมชน
		วิธีการได้มา : แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา
			 การศึกษาเอกสาร/ตำ�รา การสังเกต/การสอบถาม
		จุดเด่นการใช้ข้อมูล สามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพในการ
			 บริโภคโดยมีธนาคารอาหารชุมชน สามารถแก้ไขสภาพปัญหา
			 ด้านครัวเรือน/เศรษฐกิจ
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		ปัญหาของชุมชน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ การบริโภค สังคม/
			 ครอบครัว สิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมี มลภาวะฝุ่นละออง
			 ขยะ
		จุดเด่นของชุมชน มี 8 ระบบ กับ 30 แหล่งเรียนรู้ (บริหาร
			 จัดการตำ�บล/ความมั่นคงทางอาหาร/การเรียนรู้สู่ความ
			 ยั่ ง ยื น /ระบบจั ด การทุ น /ระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน/ระบบ
			 สวัสดิการชุมชน/ระบบเด็กเยาวชนและสตรี/ระบบสุขภาพ
			 ของชุมชน) จุดเด่นตำ�บลอืน่ ๆ ได้แก่สามารถทำ�งานร่วมกัน
			 ได้ ท้องที่/ท้องถิ่น/องค์กรชุมชน
		จุดที่ควรปรับปรุง : การพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน
			 สื่อเผยแพร่แก่ชุมชน การถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
			 เข้าใจง่าย การเข้าถึง/การคืนข้อมูล/การเรียนรู้ การจัด
			 เก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ
		ปัญหาหลักที่ควรแก้ไขในชุมชน : ปัญหาเรื่องเด็กและ
			 เยาวชน การสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกองค์กร
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**** สรุปภาพอนาคตตำ�บลควนรูที่จะดำ�เนินการต่อในปี 2557 “ชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง ตำ�บลท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำ�บลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
		การจัดการ : จัดให้มี 8 ระบบ 30 แหล่งเรียนรู้ ระบบ
			 บริ ห ารจั ด การ " การเมื อ งภาคพลเมื อ ง (การเมื อ ง
			 สมานฉันท์)
3) แกนนำ�ในชุมชน
		 1. นายถั่น จุลนวล
		 2. นายศักดิ์ชัย พูลผล
		 3. นายสมนึก หนูเงิน
		 4. นายธีรวิทย์ จันทกูล
		 5. นายสุภาพ กมลเจริญ
		 6. นายปาฏาหาริย์ บุญรัตน์
		 7. นายลั่น แก้วรัตน์
		 8. นางณัฐวรรณ อิสระทะ
		 9. นายพิจิตร รอดบน
		 10.นายวสันต์ หมดโหรม
ระบบความมัน่ คงทางอาหารและสัมมาชีพ"ธนาคารอาหารชุมชน
มีแกนนำ� ได้แก่
		 1. นายไพบูลย์ หนูราช
		 2. นางนุสร รุ่งพรหม
		 3. นายสมนึก หนูเงิน
		 4. นายบุญชอบ ทองดี
		 5. นายถั่น จุลนวล
		 6. นางผิว คงสม
		 7. นายวิเชียร บัวสม
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8. นางกษิณ มะรุต
9. นางสวรรณี น้อยดำ�
10. นางเฉลิม ขีดล่อง
11. นายวสันต์ หมาดโหรม

เส้นทางการพัฒนา ธนาคารอาหาร
ปี

สถานการณ์

การจัดการ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2548

นายก อบต. ได้ศึกษา
ปัญหาสุขภาพของ
คนในชุมชนเรื่องการ
บริโภคอาหารที่มีผล
กระทบต่อสุขภาพ

การจัดทำ�แผนสุขภาพ
ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

ได้ข้อมูลในเรื่องการ
บริโภคอาหารที่ใช้
สารเคมี

2550

ต้องการปรับเปลี่ยน
การบริโภคอาหารของ
คนในชุมชน

จัดทำ�โครงการปลูกผักสวน
ครัวโดยแจกท่อซีเมนต์ครัว
เรือนละ 10 ลูก

ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาปลูกผัก
สวนครัว

2551

ต้องการพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในการทำ�เกษตร

ระดมทุนในชุมชนเพื่อจัด
ซื้อที่ดิน

ได้พื้นที่สาธารณะ
จำ�นวน 3 ไร่

2552

ต้องการสร้างธนาคาร
อาหารชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้

อบต.ควนรูสนับสนุนงบ
ประมาณ 300,000 บาท

ได้แหล่งเรียนรู้
และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

2553

ต้องการจัดทำ�แปลง
สาธิตอนุรักษ์พันธุ์ไม้
และอาหารในชุมชน

จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น

มีที่ดินเพิ่มเป็น 4 ไร่

เส้นทางการพัฒนา การเมืองสมานฉันท์
ปี

สถานการณ์

2533

การเมืองท้องถิ่นของ
คนในตำ�บลเกิดความ
แตกแยกรวมถึงการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกของคนใน
ชุมชน
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กิจกรรม
มีการเลือกตั้งในระดับ
ต่างๆ เช่น กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ชุมชนเกิดความ
แตกแยกขาดความ
ร่วมมือเกิดการขัด
แย้ง

2545

เกิดแนวคิดของผู้นำ�
ท้องถิ่นได้รวมตัวกันเพื่อ
หาแนวทางให้ชุมชนอยู่
อย่างสงบ

ทุกฝ่ายร่วมกันพูดคุยใน
การเลือกผู้นำ�ที่ดี

ใช้ศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนเครื่อง
มือในการประสาน
งานการเลือกตั้ง

25472556

เกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
ท้องถิ่นมี นายก อบต.
ร่วมกับท้องที่และสภา
องค์กรชุมชน

มีการทำ�งานแบบมีส่วน
ร่วม เรียกว่า การเดิน
แบบสามขา

ชุมชนเริ่มมีความสุข
การเมืองไม่แตกแยก
ทุกฝ่ายทำ�งานร่วม
กันได้

สรุปจุดเด่นของตำ�บลควนรู สามารถขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามแผนพัฒนา เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แกนนำ�ที่มี
จิตอาสา ได้แนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เกิดกลุ่ม องค์กรที่มี
ความเข้มแข็ง
จุดด้อย (จุดที่ควรปรับปรุง) ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจใน
กระบวนการการทำ�แผนพัฒนา การขยายผลการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง และ
การสื่อสารข้อมูล/ประชาสัมพันธ์

3. ตำ�บลรำ�แดง อำ�เภอสิงหนคร
1. การกำ�หนดภาพอนาคตชุมชน
		 1.1 แผนสุขภาวะตำ�บล มีการกระบวนการทีม่ าจัดทำ�โดย อบต.
ร่วมกับ รพ.สต. สปสช. สภาองค์กรชุมชน ชมรม อสม. และคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ น วิธกี ารเริม่ จากระดมความคิดเห็น สร้างการมีสว่ นร่วม ภายใต้แนวคิด
ร่วมคิดร่วมทำ�ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ จากนั้นร่วมจัดทำ�
แผนงานกิจกรรม โครงการตามวิสัยทัศน์ ร่วมทำ�งานกิจกรรมโครงการตาม
แผนที่วางไว้ เพื่อนำ�สุขภาวะสู่ชุมชน
		 1.2 วิสัยทัศน์ : รำ�แดงเป็นตำ�บลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางและการพึ่งพาตนเอง
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		 1.3 ตัวอย่างโครงการ
			 โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุข
			 ฐานเรียนรู้โหนด นา ไผ่ คน
			 โครงการถนนสายวัฒนธรรมลำ�น้ำ�สายศิลปะ
			 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
			 โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
			 โครงการเลี้ยงสัตว์เพื่อกำ�จัดวัชพืชในลำ�คลองและ
				 ที่สาธารณะ
		 1.4 ประเมินตนเอง
			 ระดับการรับรู้ของประชาชน : มาก
			 ระดับการนำ�ไปใช้ : มาก
			 การต่อยอดพัฒนา : มากที่สุด
		 1.5 ข้อสรุปการกำ�หนดภาพอนาคตชุมชน
			 สรุปจุดเด่น : การจัดการกระบวนการทำ�งานเพื่อสู่
					เป้ า หมายตำ � บลสุ ข ภาวะตำ � บลรำ � แดง ได้ รั บ ความ
					ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งท้องถิ่นและชุมชนเพื่อ
					สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
			 จุดทีค่ วรปรับปรุง : เพือ่ ให้เกิดการร่วมทำ�งานทีเ่ ข้มแข็ง
					ขึ้น ควรปรับปรุงเรื่องการเร่งสร้างงานในชุมชนเพื่อคน
					กลุ่มวัยทำ�งานกลับมาอาศัยในท้องถิ่นเกิดมากขึ้น
2. การมีและการใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลชุมชน
		 2.1 ชุดข้อมูลที่มี : ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชน ข้อมูล
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม ภูมปิ ญ
ั ญา ทุนสังคม ข้อมูลรายชือ่ และบทบาทบุคคล
ต้นแบบ ผู้นำ� ผู้ประสาน ผู้จัดการในชุมชน ข้อมูลความสัมพันธ์ในชุมชน
(ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุม่ เครือข่าย) กิจกรรมชุมชน/ปฏิทนิ ชุมชน (วิถี
การผลิต อาชี และประเพณีวัฒนธรรม)
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		 2.2 กระบวนการที่มา ดำ�เนินการโดย อบต.และสภาองค์กร
ชุมชน ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ฐานข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขอนหาด มีศูนย์ข้อมูลตำ�บลรำ�แดง
เป็นแหล่งจัดเก็บ
		 2.3 ประเมินตนเอง
			 ระดับการใช้ : มาก
			 ระดับการรับรู้ของประชาชน : ปานกลาง
			 การต่อยอดพัฒนา : มากที่สุด
3. การมีกลุ่มแกนนำ�
กลุ่มแกนนำ�
แกนนำ�บุคคล
1.นายกอุดม ทักขระ
2.ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย อุไรรัตน์
3.ส.ต.ท.พัตพงศ์ มุสิกะ
4.อ.ภิรมย์ ศรีเมือง
5.นางเสาวลักษณ์ ทักขระ
6.นายเชิดพงษ์ บุญที่สุด
7.น.ส.ดารารัตน์ ชัยมนตรี
8.นายอุเทน พันธุรัตน์
9.นายสุวรรณ หวั่นเส้ง
10.นท.ดำ�รัส จิตโสภา
11.อ.เฉลิม แก้วพุ่มช่วง
12.นางสุพิน ศัลศาลา

องค์ประกอบกลุ่มแกนนำ�

แกนนำ�เป็นทีม
1.คณะทำ�งาน สปสช.
(กองทุนสุขภาพ)
2.อบต.รำ�แดง
3.สภาองค์กรชุมชน
4.ชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
5.ชมรม อสม.
6.คณะกรรมการหมู่บ้าน
7.สภาคนรุ่นใหม่
8.กลุ่มสภาเด็ก
และเยาวชน
9.กลุ่มสตรี

แกนนำ�บุคล
ภาครัฐ 5 คน
ภาคท้องถิ่น 18 คน
ภาคประชาชน 14 คน
คนรุ่นใหม่
ภาคท้องถิ่น 14 คน
ภาคประชาชน 14 คน
ผู้หล่อเลี้ยง/พี่เลี้ยง
ภาครัฐ : มทร.ศรีวิชัย,
ม.ราชภัฏสงขลา, ม.ทักษิณ,
ม.อ.หาดใหญ่,
ม.หาดใหญ่
ท้องถิ่น : อบต.รำ�แดง
ภาคประชาชน : สกว.,
สสส., การเคหะแห่งชาติ

4. ความสามารถในการจัดการใช้ทุนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ได้แก่ การจัดการเงิน คน ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ประเมิน
ตนเองเบื้องต้น
			 การรู้ต้นทุน ศักยภาพและเป้าหมายในเชิงหลักคิดของ
					ทุนชุมชน : มาก
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			 ระดับความโปร่งใสในการดำ�เนินการ : มาก
			 ระดับการนำ�ไปใช้ : มาก
			 การต่อยอดพัฒนา : มากที่สุด
ข้อสรุป ความสามารถในการจัดการทุนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
			 สรุปจุดเด่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวชิ ยั
					มีการศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาอัตลักษณ์ของพืน้ ทีอ่ ย่าง
					เป็นระบบ (7 ฐานการเรียนรูข้ องวิถโี หนด นา ไผ่ คน)
			 จุดที่ควรปรับปรุง : ยังต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพื่อ
					ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่
					ตลอดเวลา
5. ความสามารถในการประสาน เชื่อมโยงและการจัดการความ
สัมพันธ์เครือข่ายภายนอก มีการประเมินตนเองเบื้องต้น ดังนี้
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			 ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก : มาก
			 ศักยภาพการจัดการรองรับได้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ :
					ปานกลาง
			 ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ บทเรียน
					กับพื้นที่เครือข่าย/องค์กรภายนอก : มาก
ข้อสรุป
			 สรุปจุดเด่น : มีการประสานงานกับคณะทำ�งานระดับ
					ตำ�บลที่มีศักยภาพในทุกด้านและท้องถิ่นตอบสนอง
					สิ่งที่ชุมชนต้องการได้เป็นอย่างดี
			 จุดที่ควรปรับปรุง : สร้างแกนนำ�บุคคลขึ้นมาเพื่อ
					ทดแทนแกนนำ�บุคคลรุ่นหลัง

4. ตำ�บลคูเต่า อำ�เภอหาดใหญ่
1. การกำ�หนดภาพอนาคตชุมชน : มีแผนพัฒนาท้องถิน่ แต่ชมุ ชน
ใช้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ต.คูเต่า”
		 วิสัยทัศน์ “คูเต่าเมืองสองวัฒนธรรม ก้าวนำ�ภูมิปัญญา ล้ำ�หน้า
การจัดการ แหล่งอาหารหลากหลาย พัฒนาอาชีพเสริมรายได้ ใส่ใจด้านสิ่ง
แวดล้อม พร้อมรับมือภัยพิบัติ”
		 ยุทธศาสตร์หลักมี 5 ด้านประกอบด้วย
			 1. การบริหารจัดการน้ำ�
			 2. การส่งเสริมสุขภาพ
			 3. การจัดการสิ่งแวดล้อม
			 4. การส่งเสริมและวัฒนธรรมชุมชน
			 5. การบริหารจัดการชุมชน
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		 ประเมินตนเอง
			 ระดับการรับรู้ของประชาชน : มาก
			 ระดับการนำ�ไปใช้ : กำ�ลังดำ�เนินการ
			 การต่อยอดพัฒนา : กำ�ลังดำ�เนินการ
2. การใช้ประโยชน์ข้อมูล
			 มีการสำ�รวจข้อมูลปัญหาชุมชน แกนนำ�ชุมชน แผนที่
					ทุนทางสังคมในชุมชน
			 จุดเด่นของพื้นที่ ได้แก่ มีทุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
					ในอนาคต (หมู่บ้านหน้ามอง น่าอยู่)
			 ศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
			 ธนาคารชีวิตวัดดอน
			 เพลงเรือแหลมโพธิ์
			 การแข่งขันเรือพาย
			 สามเหลี่ยมวัฒนธรรม (จีน, พุทธ, อิสลาม)
			 มีคลอง (คลองขุด, คลองบางโหนด, คลองบางลึก,
					คลองอู่ตะเภา, คลองแหวะ, คลองใหญ่, คลองท่อน
					สำ�โรง)
			 ปัญหาที่กระทบชุมชนได้แก่ ภัยพิบัติ น้ำ�เสีย ความ
					แตกแยกทางการเมือง
3. แกนนำ�ชุมชน
			 ท้องที่ ได้แก่ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
			 คณะทำ�งานหลักของชุมชนได้แก่
					นายโสภณ ชูศรี 		
ประธาน
					นายเสนอ ช่วยชูสกุล		
เลขา
					นายเริ่ม จุลนวล		
กรรมการ
					นายอับดลรอเฉด บิลแหละ กรรมการ
					นายชัยวัฒน์ รัตนพงศ์		
กรรมการ
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					นายกำ�พล สองหนู		 กรรมการ
					นายวิรัช วรรณโร		
กรรมการ
					นายสุวิชช์ จินดาวงศ์		
ผู้ประสานงาน
4. ความสามารถในการจัดการใช้ทุนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ได้แก่ การจัดการเงิน (ธนาคารชีวติ วัดดอน) ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรม ทรัพยากร
ธรรมชาติ
			 การรูต้ น้ ทุน ศักยภาพและเป้าหมายในเชิงหลักคิดของ
					ทุนชุมชน : มาก
			 ระดับความโปร่งใสในการดำ�เนินการ : ปานกลาง
			 ระดับการนำ�ไปใช้ : มาก
			 การต่อยอดพัฒนา : น้อย
ข้อสรุป ความสามารถในการจัดการทุนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
			 สรุปจุดเด่น : ผู้นำ�ศาสนาทั้งพุทธและมุสลิมได้รับการ
					ยอมรับและมีผลงานมาก
			 จุดที่ควรปรับปรุง : การประสานความร่วมมือของ
					ทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนา
5. ความสามารถในการประสาน เชื่อมโยงและการจัดการความ
สัมพันธ์เครือข่ายภายนอก มีการประเมินตนเองเบื้องต้น ดังนี้
			 ปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอก : น้อย ปัจุบันมีสภา
					องค์กรชุมชนเป็นผู้ประสานงาน ได้รับการสนับสนุน
					จาก พอช. มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
			 ศักยภาพการจัดการรองรับได้เหมาะสมกับบริบทพืน้ ที:่
					ปานกลาง
			 ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ บทเรียน
					กับพื้นที่เครือข่าย/องค์กรภายนอก : น้อย
			 สรุปจุดเด่น : อยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกของพื้นที่
			 จุดที่ควรปรับปรุง : สร้างแกนนำ�บุคคลขึ้นมาเพื่อ
					ทดแทนแกนนำ�บุคคลรุ่นหลัง
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6. กลไกและกระบวนการจัดการความรู้ แหล่งเรียนรู้
			 สรุปจุดเด่น : มีแหล่งเรียนรู้สำ�คัญได้แก่ ธนาคารชีวิต
					วัดดอน
			 จุดที่ควรปรับปรุง : การจัดการความรู้และการผลิตสื่อ
7. แนวทางขับเคลื่อนในปี 56-57 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ต.คูเต่า
			 การบริการจัดการน้ำ� : โรงน้ำ�ชุมชน น้ำ�ใช้ น้ำ�เพื่อ
					การเกษตร
			 การบริหารจัดการชุมชน : สภาองค์กรชุมชนเสริม
					ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ประสานเครือข่าย
			 การส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชุมชน : ประมง
					พื้นบ้าน (กองทุน), เกษตรอินทรีย์
			 การจัดการสิ่งแวดล้อม : ดูแลฐานทรัพยากร ปลูกป่า
					ชายเลน
			 การจัดการสิง่ แวดล้อม : ระวังภัยพิบตั ิ ศูนย์วทิ ยุ เสียง
					ตามสาย จุดวัดระดับน้ำ�
			 การส่งเสริมสุขภาพ : กลุ่มผู้สูงอายุ (ออกกำ�ลังกาย)
					โรงปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผักไร้สารพิษ โรงอบสมุนไพร
					น้ำ�สมุนไพร ปลูกพืชสมุนไพร

5. เทศบาลตำ�บลปริก อำ�เภอสะเดา
1. ภาพรวมการขับเคลื่อน
วิสยั ทัศน์ “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียง วิถชี มุ ชน คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข แผนที่มีอยู่ (แผนดำ�เนินงานท้องถิ่น)”
แผน 3 ปี
แผนแม่บทชุมชน
แผนการปฏิบัติงานประจำ�ปี
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แผนสุขภาพตำ�บล
แผนสุขภาวะ
แผนยุทธ์ศาสตร์
แผนการจัดการภัยพิบัติ
แผนการปฏิบัติงานของแต่ละกอง
จุดเด่น

มีการบูรณาการแผนโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนหลัก
		 ในการขับเคลื่อน
จุดที่ควรปรับปรุง
เน้นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จ เช่น
		 1. ยุ ท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
			 ประชาชนยังไม่ให้ความสำ�คัญ ปรับปรุงโดยการให้ความรู้
			 อธิบายความสำ�คัญ/ประโยชน์ทไี่ ด้รบั โดยให้ จนท. ในองค์กร
			 ทำ�เป็นตัวอย่าง
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		 2. ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชน
			 ให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ครอบคลุมทุกครัว
			 เรือน ปรับปรุงโดยรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
			 ต่อเนื่อง
		 3. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณมีไม่
			 เพียงพอจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
			 อย่างครอบคลุม
		
ยุทธศาสตร์พื้นฐาน ทต.ปริก (5 ด้าน)
			 1. โครงสร้างพื้นฐาน (w)
			 2. เศรษฐกิจ (ชุมชน)
			 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
			 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 5. การเมืองการบริหาร
		 ยุทธศาสตร์
(w) 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ/ผังเมือง
		 (w) 2. พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ แก้ไข
					ปัญหาความยากจน
		 (S) 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
		 (S) 4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมการ
					บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
		 (S) 5. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรบริการสาธารณะ
(s/w)6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		
					ยั่งยืน
		 (s) 7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
(s) 8. การจัดระเบียบชุมชน
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2. การมีและใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน
		 การได้มาซึ่งข้อมูลได้มาจากคนในชุมชน
			 1. กรรมการชุมชน
			 2. อสม.
			 3. ภูมิบุตรา
			 4. ผู้บริหาร/สท.
			 5. อปพร.
			 6. สภาองค์กรชุมชน
		 การจัดทำ�ฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
			 1. จปฐ.
			 2. TCNAP
			 3. ฐานข้อมูลสุขภาพ
			 4. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
			 5. ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.4)
3. แกนนำ�/คนต้นแบบ
			 1. นายสุริยา ยีขุน
ผู้นำ�ทางความคิด
			 2. นายอาหรี หมัดหนิ ผู้นำ�ด้านการจัดการ สวล.
			 3. ซาการียา หมัดเลียด ผู้นำ�ด้านการจัดการ สวล.
			 4. นางวิลัยวรรณ เบ็ญละ และ อสม.ทุกคน
					และด้านสุขภาพ
			 5. นายมูฮัมหมัด หนิมุสา ปราชญ์ชาวบ้าน
			 6. นางน้อย บุญศรีจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน
			 7. หมอวิทย์ สันหมาด ปราชญ์ชาวบ้าน
			 8. นางจริยา หมัดเด
และสมาชิกกลุ่มเครื่องแกง
					แกนนำ�วิสาหกิจชุมชน
			 9. นางสาวรุ่งอรุณ ป่านนพพา แกนนำ�คนรุ่นใหม่
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4. ความสามารถจัดการใช้ทุนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
		 S เทศบาลและชุมชนได้วิเคราะห์ทุนศักยภาพชุมชนร่วมกัน
			 ผ่านเวทีการจัดทำ�แผนชุมชน
		 W บางกิจกรรมเทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะตอบ
			 สนองความต้องการของชุมชน

6. ตำ�บลจะโหนง อำ�เภอจะนะ (ตำ�บลจัดการสุขภาพ)
1. การกำ�หนดภาพอนาคตชุมชน
		 1.1 ใช้มาตรการทางสังคม
			 งดเลี้ยงน้ำ�อัดลมในงานเลี้ยง
			 ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 3 ชนิด
			 คัดแยกขยะ
จุดเด่น
			 1. องค์ ก รมี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ค วามหลากหลายภาคี ม า
					สนับสนุน
			 2. สามารถนำ�ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประกอบกิจกรรม
					ต่างๆ ได้
			 3. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานในตำ�บลได้
					ทุกเวลา
			 4. คณะทำ�งานมีความตั้งใจและเสียสละในการทำ�งาน
			 5. มีเครือข่ายภายนอกมาสนับสนุนในการดำ�เนินกิจกรรม
			 6. มีศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์
		
จุดที่ควรปรับปรุง
			 1. ระบบการประชาสัมพันธ์
			 2. การทำ�งานร่วมกันแต่ละเครือข่าย และสภาต่างๆ ใน
					ตำ�บลให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อปรับแนวคิดใช้ชุมชน
					มองว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน
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			 3. ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกด้าน
			 4. ต้องนำ�ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
			 5. ต้องหาทีมงานมามีส่วนร่วมให้มากขึ้น
			 6. ขาดสถานที่ ใ นการถอดบทเรี ย นและการถ่ า ยทอด
					ความรู้ที่เหมาะสม
		
1.2 ประเด็นหรือโครงการรองรับสิ่งที่ทำ�ในอนาคต
			 งดเลี้ ย งน้ำ � อั ด ลม " ธนาคารชี วิ ต , ชาวปากช่ อ ง
					ประสานใจฯ ปลูกผักสวนครัวและคัดแยกขยะ"
ธนาคารขยะ, ชาวปากช่องประสานใจ ฯลฯ, ชาว
					ปากช่องประสานใจ, ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวต้นแบบ
		
เป้าหมายที่คาดหวัง
			 1. มาตรการทางสังคม ครอบคลุมทั้งตำ�บล
			 2. เกิดศูนย์เรียนรู้เพิ่มอย่างน้อย 1 ศูนย์เรียนรู้

7. ตำ�บลกระแสสินธุ์ อำ�เภอกระแสสินธุ์
1. การกำ�หนดภาพอนาคตชุมชน
		เครื่องมือหลักได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มาจากการทำ�
			 เวทีประชาคม การพบปะกลุ่มต่างๆ วิสัยทัศน์ : กระแส			 สินธุ์ถิ่นน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง
		แผนแม่บทชุมชน (สวรส.ม.อ.) : แกนนำ�ชุมชน อสม.
		แผนสุขภาพตำ�บล (สวรส.ม.อ.) : เวทีประชาคม แกนนำ�
			อสม.
		กติกาชุมชน : เวทีประชาคม
		มาตรการทางสังคม : เวทีประชาคม (ไม่เลี้ยงน้ำ�หวาน
			 เลี้ยงน้ำ�สมุนไพร, ไม่ใส่ข้าวร้อนในถุงพลาสติก)
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2. การมีและใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน
		ข้อมูลพื้นฐาน : พัฒนาชุมชนสำ�รวจ
		ข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม : ท้องถิ่น, รพ.สต., พช.,
			 กศน., เกษตร., วัฒนธรรม, รร.
		ข้อมูลรายชื่อ : รร.
		ความสัมพันธ์ในชุมชน : ทำ�งานร่วมกัน
		กิจกรรม : ผูส้ งู อายุสวดมนต์ทกุ วันพระ (ทุง่ ยาง), ลอยแพ,
			 ลากพระ, วันกตัญญู
		การเงินการคลังชุมชน : กลุม่ ออมทรัพย์ตา่ งๆ กองทุนสัจจะ
			 วันละบาท + กองทุนหมู่บ้าน = กองทุนเรียนดี, กองทุน
			 แม่ของแผ่นดิน
		ประเด็นเรื่องเด่น : วัฒนธรรมลอยแพ, ผักปลอดสารพิษ,
			 หมอสมุนไพร, จักรสาน
		ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ : อาหาร, สิ่งแวดล้อม, กลิ่น,
			 จราจร ไม่สวมหมวกกันน็อค
		ปัญหาในชุมชน : ยาเสพติด, ขยะ, เด็กและเยาวชน,
			 หนี้สิน รายได้น้อย, เลี้ยงสัตว์ไม่มีพื้นที่เลี้ยงแบบปล่อย
		กลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือ : เด็ก เยาวชน, สุขภาพผู้สูงอายุ,
			 อาชีพผู้พิการ
3. กลุ่มแกนนำ�
		บุคคลถิ่น : ภาครัฐ (รร., รพ.สต., เทศบาล, เกษตร,
			 ตำ�รวจ) ท้องถิ่น (เทศบาล) ประชาชน (สภาองค์กรชุมชน,
			 อสม., ชมรม, ผู้สูงอายุ, กรรมการหมู่บ้าน)
		ทีม : อส., อปพร.
		คนรุ่นใหม่ : รติยา, น้องปูน (ยาเสพติด) อัมพร, บุญชู
			 (ออกกำ�ลังกาย)
		พี่เลี้ยง : ผอ.รร.โตนดด้วน, ทุ่งนุ้ย, ผอ.รพ.สต., ผู้นำ�ท้องถิ่น
4. ประเด็นหลักทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไป : เกษตรอินทรียแ์ ละอาหาร
เพื่อสุขภาพ และการจัดการขยะ
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8. ตำ�บลพิจิตร อำ�เภอนาหม่อม
1. การกำ�หนดภาพอนาคตชุมชนโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
แผนหลัก
วิสัยทัศน์ : ตำ�บลสวัสดิการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาป่าต้นน้ำ�
เกษตรกรรมยั่งยืน พลิกฟื้นวิถีชีวิตพอเพียง
กิจกรรมเด่น
1. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน สัจจะวันละบาท 100%
2. สมทบกองทุน สปสช. 100%
3. อุดหนุนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
4. อดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำ�หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
นอกจากนั้นยังมีแผนสุขภาพตำ�บล ได้มาจากภาคประชาชน ผู้แทน
กลุ่ม (ประชาชนรับรู้น้อย) องค์กร กิจกรรมที่สำ�คัญ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
2. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค
		 เบาหวาน ความดัน
4. เกิด ทสม. / ชมรมผู้สูงอายุ / ชมรม อสม. / ชมรมคนพิการ
และธรรมนูญกองทุนกลาง 2554 ประชาคมตำ�บลโดยจัดเวที
สมัชชาสุขภาพตำ�บล กิจกรรมที่สำ�คัญ
1. จัดสวัสดิการทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิด จนตาย
2. ช่วยเหลืองานศพละ 2,000 บาท
3. เปิดบัญชีทารกแรกเกิด
4. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การทำ�กติกาชุมชนผ่านธรรมนูญกองทุนกลาง (กิจกรรมนีป้ ระชาชน
รับรู้มาก)
1. ทุกหมู่บ้านมีกติกาชุมชน
2. จัดบุฟเฟ่ต์ในงานศพทุกหมู่บ้าน
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3. ยิงปืนไม่มีเหตุจำ�เป็นปรับ 1,000 - 2,000 บาท ต่อนัด
4. ห้ามใช้ไฟฟ้าช็อตสัตว์น้ำ�ทุกชนิด
5. ห้ามรถ 6 ล้อ 10 ล้อ บรรทุกไม้ยางในชุมชน
สรุปจุดเด่นของตำ�บล : มีการบูรณาการแผนทุกแผนไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น
สิ่งที่ต้องปรับปรุง : การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน การ
ประชาสัมพันธ์ยังน้อย
2. การมีและใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน
			 1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชน : อบต.รวบรวม
			 2. รายชื่อบุคคลต้นแบบ : อบต.รวบรวม
			 3. การเงินการคลังชุมชน
			 4. ชุมชน / กลุ่ม / องค์กร / มีความสัมพันธ์ดี
			 5. กิจกรรมชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม (ชักพระเดือน 5
					และ 11, วันสารท, วันขึ้นปีใหม่, วันผู้สูงอายุ,
					วันสงกรานต์, ลอยกระทง, สวดบ้าน, เรียกครูหมอ
					ตายาย, ทำ�บุญวันว่างเดือน 5)
			 6. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม :
					สำ�รวจรวบรวม จัดกิจกรรม ผู้สูงวัยดูแลลูหลาน และ
					โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้สอน นร.
			 7. ทุนทางสังคม : บ้าน วัด โรงเรียน
ปัญหาของชุมชนที่ควรแก้ไข ได้แก่ การช่วยเหลือคนพิการ
เรื่องเด่นที่อยากทำ�ในปี 57 ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
จัดทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำ�บลพิจิตร)
จุดที่ควรปรับปรุง
การจัดทำ�ข้อมูลคนพิการให้ครบถ้วนเป็นระบบโดยการเยี่ยมบ้าน
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3. กลุ่มแกนนำ�
			 1. อสม.(นางเตือนใจ พรมประถม, นางมณีรตั น์ บุญเต็ม)
			 2. ชมรมคนพิการ (นายคล่อง)
			 3. ชมรมผู้สูงอายุ (นายผล จันชูโต)
			 4. ธรรมนูญกองทุนกลาง (นายอนันต์ แก้วชนะ พี่เลี้ยง
					ทสม.จังหวัด (นายสรรเสริญ บุญศรีรัตน์))
			 5. คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-ม.6
			 6. กองทุนหมู่บ้าน
			 7. ศูนย์พัฒนาครอบครัว (นางกมลพรรณ บุญศรีรัตน์)
			 8. กองทุนแม่ของแผ่นดิน (นางกมลพรรณ บุญศรีรัตน์)
			 9. กองทุนหมู่บ้าน ม.1-ม.6
			 10.กลุ่มน้ำ�ยาง
			 11.กลุ่มปุ๋ย
			 12.กลุ่มอาชีพ
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			 13.ศูนย์สาธิตการตลาด ม.1, 3, 6
			 14.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (นายอนันต์ ม.3,
					นายสรรเสริญ ม.1, นายสุจิตร ม.4)
			 15.สัจจะลดรายจ่าย (นายสรรเสริญ บุญศรีรัตน์)
			 16.กลุ่มฌาปนกิจ (ผู้ใหญ่บ้าน)
จุดเด่น : มีกลุ่ม องค์กรมากมาย
สิ่งที่ต้องปรับปรุง : การรวบรวม จัดทำ�ฐานข้อมูลทุกด้าน (กลุ่ม/
บุคคล)
4. การมีกลไกกระบวนการจัดการความรู้ / การเรียนรู้
		 แหล่งเรียนรู้
			 1. กองทุนแม่ (มีคนมาดูงานมาก)
			 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1 (มีคนมาดูงานมาก)
			 3. กลุ่มน้ำ�ยาง (มีคนมาดูงานมาก)
			 4. ชมรมผู้สูงอายุ
			 5. กศน.ตำ�บลพิจิตร
			 6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
			 7. วัดส่งเสริมสุขภาพ วัดเนินพิจิตร ม.1
จุดเด่น : มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย
การปรับปรุงแก้ไข : ควรมีการจัดทำ�ข้อมูล การถอดบทเรียน
ปรับปรุงสถานที่ พัฒนาศักยภาพวิทยากร

9. ตำ�บลท่าหิน อำ�เภอสทิงพระ
1. วิสัยทัศน์ชุมชนท่าหิน
		 คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 การมองภาพอนาคตชุมชน
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		 2.1 ใช้เครื่องมือหลักได้แก่ แผนแม่บทชุมชน
		 กระบวนการและวิธีการได้มา : การรวมกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทุกองค์กร เช่น รพ.สต. อบต. โรงเรียน เกษตร อสม. กศน. พช. แกนนำ�
ท้องถิ่น แกนนำ�ท้องที่ แกนนำ�เยาวชน มีการรวมกลุ่ม สำ�รวจข้อมูล ร่วม
สังเคราะห์ จัดทำ�แผน นำ�แผนที่ได้ไปบูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
อบต.
		 โครงการสำ�คัญ
ั ญาดัง้ เดิม วัฒนธรรม ฟืน้ ฟูสงิ่ แวดล้อม
			 การฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
					 สร้างจิตสำ�นึก
			 โครงสร้างพืน้ ฐาน คลอง คู การฟืน้ ฟูทะเลสาบสงขลา
					 ฟื้นฟูการเกษตร การทำ�นาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
		 ประเมินตนเองการมองภาพอนาคตชุมชนโดยแผนแม่บทชุมชน
			 การรับรู้ข้อมูลของชุมชน : มากที่สุด
			 การนำ�ข้อมูลไปใช้ : มากที่สุด
			 การต่อยอดพัฒนา : มากที่สุด
			 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น : มาก
		 2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการนำ�แผนแม่บทชุมชน
มาใช้ มีการหาข้อมูลเพิม่ จัดเวทีประชาคมในแต่ละปี นำ�มาจัดทำ�แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีการบูรณาการทุกภาคส่วน เช่น อบต. สภาองค์กรชุมชน รพ.สต.
โรงเรียน กศน. ประมง ปศุสัตว์ เกษตร พัฒนาชุมชน มีการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ร่วมกับแผนแม่บทชุมชน
		 ประเมินตนเองการมองภาพอนาคตชุมชนโดยแผนพัฒนาท้องถิน่
			 การรับรู้ข้อมูลของชุมชน : มากที่สุด
			 การนำ�ข้อมูลไปใช้ : มากที่สุด
		 2.3 นอกจากนี้มีการมองภาพอนาคตชุมชนโดยทุกหมู่บ้านจะ
มีแผนแม่บท และมีการทำ�แผนประเด็น คือ แผนเกษตร แผนภัยพิบัติ
แผนการท่องเที่ยว แผนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และมีการทำ�กติกาของ
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ชุมชน กฎของประมง (ห้ามจับปลาในเขตที่กำ�หนด) กฎการเลี้ยงสัตว์ (ห้าม
สัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ของผู้อื่น) มีการทำ�แผนสุขภาพ โดยมี อบต.ทำ�ร่วมกับ
อสม. และ รพ.สต.
		 2.4 ข้อสรุปการมองภาพอนาคตชุมชน
		
สรุปจุดเด่น : เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เกิด
ประเด็นเด่นคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
		
จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง : การพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนนำ � ท้ อ งที่
ท้องถิ่นให้มีความรู้มากขึ้น พัฒนาการสื่อสารภายในชุมชน
3. การมีและการใช้ประโยชน์ข้อมูลชุมชน : มีข้อมูลชุดเดียวกัน
ระหว่างสภาองค์กรชุมชนและ อบต.
4. ความสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน (ระหว่ า งบุ ค คลและระหว่ า งกลุ่ ม
เครือข่าย) ยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน
5. กิจกรรมชุมชน / ปฏิทินชุมชน (วิถีการผลิต อาชีพ ประเพณี
วัฒนธรรม)
มีการจัดประเพณีชักพระ (ทำ�บุญขวัญข้าว) รับเทียมดา สารท
เดือนสิบ รดน้ำ�ดำ�หัวผู้ใหญ่(ผู้สูงอายุ)
วิถีการผลิต : วิถีโหนด (ทำ�น้ำ�ตาลโตนด) วิถีนา (ทำ�นาชีวภาพ)
วิถีเล (การทำ�แนวอนุรักษ์)
6. สรุปจุดเด่นของตำ�บล : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การจัดการภัยพิบัติมีการประสานความร่วมมือ หาวิธีการป้องกัน การซ่อม
ที่อยู่อาศัย
7. จุดที่ควรปรับปรุง : ในด้านการท่องเที่ยวได้แก่ การพัฒนาการ
สื่อสาร อบรมมัคคุเทศก์ ป้ายบอกทาง ของที่ระลึก แผนการตลาด ศูนย์
เรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
หลากหลาย
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8. แกนนำ�
แกนนำ�

แกนนำ�

ภาครัฐ :
อ.มนตรี ดิสวัสต์ / อ.ประไพ สุขมี /
นางสมใจ เขมากรณ์
ภาคท้องถิ่น / ท้องที่ :
นายก อบต. / นายสว่าง อำ�ภาพร้อม / กำ�นัน /
นางละออง ทองอ่อน / นายบุญช่วย บุญพันธ์ /
นายธวัชชัย รุ่งกลิ่น / นายเอกวิทย์ บุญช่วย /
นายสมนึก คำ�น้อย / นายสมเพียร ชูแก้ว /
นายพร ชัย ล่งเซ่ง / นางละมัย ช่วยชม /
นางสุภาภร สุภาเช / นายสมคิด ทองคำ� /
นายสุรเชษฐ์ ช่วยแก้ว /
นายกฤตพร เพชรศรีวัฒน์
ภาคประชาชน :
นางพุนทรัพย์ ศรีชู / นางประไพ มากชูชิต /
นางกมลวรรณ โจวรรณถะ /
นางสมบูรณ์ ขวัญแก้ว / นางประสรวม จำ�พรึก /
นายสนิท คงมี / นายอุทัย นวลสุวรรณ /
นายป้อม เพชรศรีสิงห์ / นางชอบ ทิวประถม /
นางละมุน ศรีสุกใส / นางอำ�ไพ บุญพันธ์ /
นางแพ็ก ฟักทอง / นายธเชน บุญช่วย ฯลฯ

คนรุ่นใหม่ :
นางเบญจวรรณ ศรีสุวรรณ /
นางโสภา จันทร์ทอง /
น.ส.จารุเนตร ศรีชู
พี่เลี้ยง :
นางพิชยา แก้วขาว (ภาคประชาชน)
นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ (ประมง)
นายสว่าง อำ�ภาพร้อม (ท้องถิ่น)
แกนปฏิบัติการ
ภาครัฐ :
น.ส.บุศรา แก้วมณี
ภาคท้องถิ่น :
นายสว่าง อำ�ภาพร้อม
ภาคประชาชน :
นางพูนทรัพย์ ศรีชู

ภายนอก

สรุปจุดเด่น : แกนนำ�ประสานเชือ่ มโยงงบประมาณ สร้างเครือข่าย

จุดที่ควรปรับปรุง : แกนนำ�มีจำ�นวนน้อย ต้องสร้างแกนนำ�เพิ่ม
9. ความสามารถจัดการใช้ทุนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
จุดเด่น : ฟื้นภูมิปัญญา วิถีโหนด ฟื้นภูมิปัญญาในการจักสาน
ฟื้นหนังตะลุง เพลงบอก ชักพระ รับเทียมดา วิถีโหนดเอาใบตาลมาจักสาน
น้ำ�ตาลโตนดมาแปรรูปเป็นน้ำ�ผึ้งผง น้ำ�ผึ้งแว่น ทำ�สุราพื้นบ้าน วิถีนา ทำ�ข้าว
พื้นเมือง ทำ�นาชีวภาพ วิถีประมง ทำ�แพปลา ธนาคารไข่กุ้ง
จุดที่ควรปรับปรุง : การหาคนรุ่นใหม่
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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10. ความสามารถในการประสาน
เชือ่ มโยงและจัดการความสัมพันธ์เครือข่าย
ภายนอก
เครือข่ายสำ�คัญ : เครือข่ายลุ่มน้ำ� /
เครือข่ายท่องเที่ยว / รพ.สต. / อบต. /
สกว. / ม.ทักษิณ / อบจ. / ม.อ. / วิทยาลัย
ภูมิปัญญา / มทร.ศรีวิชัย / พอช. / สสส.
/ WB / MRC / เครือข่าย อสม. / มูลนิธิ
ชุมชนไท / มูลนิธิรักษ์ไทย / UNDP /
ชลประทาน / กรมเจ้าท่า / ไทยเข้มแข็ง /
ภาคเอกชน / สพภ. / กลุ่มอาชีพเจ้าพะโค๊ะ
สรุปจุดเด่น : ได้รับการยอมรับจาก
เครือข่าย มีขอ้ มูล มีทศิ ทาง
ได้รับการสนับสนุนทุกเป้า
หมาย
จุดที่ควรปรับปรุง :
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ มี น้ อ ย (สถาน
ที่ไม่เหมาะสม) การพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชน
โฮมสเตย์ การพัฒนาคนเป็น
วิทยากรประจำ�แหล่งเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ที่มี : ศูนย์
เรี ย นรู้ วิ ถี โ หนดนาเล ศู น ย์
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้ที่มีผู้มาเรียนรู้มากที่สุด : ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเล
(สบู่ น้ำ�มะม่วง น้ำ�ตาลโตนด น้ำ�ตาลสเตอไรส์)
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11.
ปี
2541
2542-2546

Time Line
สิ่งที่เกิด

ผลที่เกิด

เริ่มกลุ่มดอกไม้จันทน์ โดยกลุ่ม
สตรี 22 คน
มีเวทีทำ�แผนชีวิตชุมชนคนท่าหิน
เชื่อมโยงและยกระดับกิจกรรมกลุ่ม
ฟื้นฟูทะเลสาบและสิ่งแวดล้อม
ออกกฎข้อบังคับ
เปิดรับผู้ศึกษาดูงาน

2547

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับผู้มา
ศึกษาดูงาน

2548-2550

ออกแสดงผลงานนอกสถานที่
อนุรักษ์และดูแลทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
เปิดบริการ Home Stay

2551
2552-2556

มีรายได้เสริม
มีทักษะการบริหารจัดการ
ได้แกนนำ�ร่วมทำ�งานที่หลากหลาย
ได้แผนชีวิตชุมชน
ชาวบ้านหันมาสนใจวิถีดั้งเดิม /
เกิดความหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่น
มีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม /
เริ่มมีแหล่งเรียนรู้
มีอาชีพมั่นคง / มีรายได้แน่นอน
ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน
การประสานงานสะดวกขึ้น
จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ
เกิดเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำ�ทะเลสาบ

มีผู้มาดูงานมากขึ้น /
มีรายได้เพิ่มขึ้น
สื่อทีวี นสพ.มาทำ�รายการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
แก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับใหม่ (2553)
มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ หลากหลาย
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (วิจัย)
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเกลอ
พัฒนาโฮมสเตย์
เข้าร่วมเครือข่าย พศส. 23 เกลอ จัดทำ�กองทุนภัยพิบัติ / กองทุนที่อยู่
เข้าร่วมเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ อาศัย

ประเด็นหลักที่ทำ�ต่อ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ปรับปรุง
โฮมสเตย์ / พัฒนาแกนนำ�วิทยากร)

ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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ธรรมนูญสุขภาวะท่าข้าม

ขับเคลื่อนพลังบวกท้องถิ่น+ท้องที่

นับเป็นอีกวาระหนึง่ ทีน่ ายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล (อบต.) ท่าข้าม อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เชิญประชุม
คณะทำ�งานโครงการพัฒนาสุขภาวะตำ�บลแบบมีส่วนร่วม “ธรรมนูญสุข
ภาวะชุมชนตำ�บลท่าข้าม” ที่ผ่านเวทีประชาพิจารณ์จากประชาชนมา
แล้ว การนัดพบ ณ ห้องประชุม อบต.วันนั้นเพื่อสรุปผล และเตรียม
ประกาศใช้
นิธิ พันธุ์มณี ปลัด อบต.ท่าข้าม เล่าความเป็นมาของธรรมนูญสุข
ภาวะชุมชนตำ�บลท่าข้ามว่า มีความผูกโยงกับหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

จุดเริ่ม…ธรรมนูญบ้านสามคลอง

ความหมายของธรรมนูญ มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลาย เช่น เป็นทุน/
เครือ่ งมือ/กลไกของภาคประชาชนทำ�ให้ชมุ ชนเข้มแข็งเกิดสุขภาวะ หรือมอง
ว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตย และสร้างนโยบายสาธารณะ
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ทัง้ นีธ้ รรมนูญสุขภาวะไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่เน้นใช้อ�ำ นาจในการบังคับ
สั่งการ หากเน้นข้อตกลงร่วม แล้วทุกคนพร้อมทำ�ตาม บ้างก็บอกว่าเป็น
กฎ กติ ก า ข้ อ กำ � หนด สั ญ ญาประชาคม เป็ น พั น ธะสั ญ ญาร่ ว มกั น
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทุกคนรับรู้ มีข้อตกลงร่วมกัน แสดงออกซึ่งความรัก
ความเชื่อ นำ�ภูมิปัญญามาใช้ นำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างหลากหลาย เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในด้านต่างๆ ของชุมชน (ทรัพยากร สุขภาพ อาหาร ฯลฯ)
เป้าหมายธรรมนูญ ตามแนวทางดังกล่าว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�
ลดปัญหา สอดคล้องกับวิถีชุมชน ทำ�ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ มีสันติภาวะ
และมีฐานจารีตประเพณี มีคุณธรรม จริยธรรมกำ�กับ หรือเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ดำ�รงชีวติ เขียนแล้วนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจำ�วัน สามารถนำ�ไปขยาย
ผลได้ ทั้งนี้มีกี่หมวด กี่ข้อ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ มีเนื้อหาเปิดกว้าง หลากหลาย
บ้านคลองจิกหมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านแรกของตำ�บลท่าข้ามที่เริ่มใช้
กระบวนการธรรมนูญชุมชน เนื่องจากว่าบ้านคลองจิกเชื่อมกับหมู่บ้าน
อื่นด้วยคลอง 3 สายคือ คลองจิก คลองกง คลองฆ้อ เลยใช้คำ�ว่าธรรมนูญ
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บ้านสามคลอง มองอีกมุมใช่แค่สภาพภูมิศาสตร์แต่เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยง
กับชุมชนอื่นในอนาคตอีกด้วย
บ้านคลองจิกนั้น มีกติกาของชุมชนอันเกิดมาจากนโยบายของกรม
การปกครองต้องการขับเคลื่อนหมู่บ้านผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านให้ดูแล
ตนเองได้ พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือกันเอง มีความสามัคคี
“ตอนนั้นมีการประกวดกติกาหมู่บ้าน ก็ได้บางอย่างมาเช่นการห้าม
ยิงปืน ห้ามจับสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ อะไรอย่างนั้น ทางเรามีส่วนเข้าไปช่วย
คลองจิกหมู่ 2 จนได้รางวัล พอคิดมาทำ�ธรรมนูญบ้านสามคลองต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน เพราะ อบต.ก็ทำ�ไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านก็ทำ�ไม่ได้
ถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือ เกิดการพุดคุย และคนที่มาคุยมาช่วยกันคือกรรมการ
หมู่บ้าน ครั้นจังหวัดมีการประกวดกฎหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ธรรมนูญบ้านสาม
คลองได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด”
ปลัดนิธิเล่าว่า การเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ในมุมหนึ่งเท่ากับท้าทาย อบต.
ท่าข้ามในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการสุขภาวะ ทีม่ เี ครือข่ายท้องถิน่ อืน่ ๆ
มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เลยมีเดียว “ท่าข้ามโมเดล เป็นตัวแบบ 11 แหล่ง
เรียนรู้ใน 8 ระบบ มีคนจากที่ต่างๆ มาดูเราเยอะ เราก็คุยเล่นๆ ว่า มีคน
อื่นมาดูเราแต่เราเคยดูตัวเองหรือไม่ เคยบอกคนอื่นว่าปลูกผักกินเอง
พอมาดูในบ้านเราถามว่าปลูกผักบ้างหรือเปล่า ปลูกเท่าไร ก็พบว่านิดเดียว
ก็เลยเป็นทีม่ าเราเองต้องทำ�แบบขยายผลภาพรวมทัง้ ตำ�บล ก็ตอ้ งหาวิธกี าร”
เครื่องมือที่ผู้เกี่ยวข้องคิดถึงคือธรรมนูญตำ�บล ก่อนนั้นสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มาชวนตำ�บลท่าข้ามดำ�เนินการเรื่อง
นี้มานาน แต่แนวคิด อบต.ท่าข้ามเห็นว่าถ้าจะทำ�ต้องมีต้นแบบ และแกนนำ�
“ท่านนายก อบต.หารือว่าน่าจะใช้หมู่ 2 เป็นตัวแบบเพราะเขาพร้อม
ทำ�กันมาแล้ว มีกติกาหมู่บ้านอยู่แล้ว”
ภาพรวมธรรมนูญบ้านสามคลอง เนื้อหาหลักส่วนมากสืบเนื่องจาก
กติกาหมู่บ้าน เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ โดยหากมีคนฝ่าฝืนในเรือ่ งต่างๆ จะมีโทษปรับตามกำ�หนด จากกฎ
ระเบียบ กติกาชุมชน 14 ข้อ เมื่อมาเป็นธรรมนูญบ้านสามคลอง นอกจาก
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้เสนอให้เพิ่มประเด็นเศรษฐกิจ
การศึกษา สิ่งแวดล้อม และเยาวชน ให้คลุมขยายวงกว้างออกไปอีกเป็น
38 ข้อ
“ก่อนนั้นผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ�อยู่ครับ เมื่อชาวบ้านเห็นด้วยแล้ว
เราบอกว่าควรตั้งกรรมการขึ้นมาทำ�งาน” ปลัดนิธิเล่า บังเอิญว่าช่วงนั้น
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณลงมาฝึกงาน จึงมอบหมายนักศึกษา
ลงไปชวนคุยกับชุมชนว่าจะทำ�ธรรมนูญเพื่อให้เกิดสุขภาวะในหมู่ 2 อย่างไร
อบต. ลงไปขับเคลื่อนร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน ผ่านกระบวนการ
ของคุ้มบ้าน (หย่อมบ้าน) คุยกันจนตกผลึกได้ข้อมูลมาชุดหนึ่ง กรรมการ
หมู่บ้านเป็นคนกลั่นกรองข้อมูล
“อย่างมีข้อหนึ่งในธรรมนูญที่บอกว่าคนในคลองจิกต้องทำ�บัญชี
ทุกครัวเรือน เราก็ถามว่าเป็นอย่างไร เขาก็บอกว่าทำ�อยู่แล้ว, ข้อที่ว่าปลูก
ผักกินเอง 5 ชนิด เขาก็บอกว่าปลูกเกิน 5 ชนิดอยู่แล้ว, ข้อที่บอกว่า
ทุกคนต้องสังกัดสถาบันการเงินออมทรัพย์ เขาก็บอกว่าทำ�อยู่แล้ว ส่วนข้อ
ที่บอกว่าให้ทุกคนน้อมนำ�เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักใน
การดำ�เนินชีวิต เขาก็บอกว่ามีการประหยัด ออมอยู่แล้ว.. นี่เป็นตัวอย่าง”
สรุปสาระสำ�คัญออกมาเป็น 5 หมวดให้ชาวคลองจิกพิจารณาอีก
รอบหนึ่ง คล้ายประชาพิจารณ์ หลังจากนั้นมากำ�หนดหน้าปกของธรรมนูญ
รูปแบบของพิธเี ปิดการประกาศใช้ธรรมนูญ ชาวบ้านมีสว่ นคิดกันเอง ถึงการ
ประกาศใช้จริงมีการจัดพิธีทางสงฆ์ และให้นายอำ�เภอมามอบธรรมนูญบ้าน
สามคลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555
“อีกไม่กี่เดือนนี้เราจะเข้าไปประเมินธรรมนูญบ้านสามคลอง อย่าง
ที่บอกว่าปลูกผักกินเอง 5 อย่างปลูกจริงหรือเปล่า ก็จะลงไปสุ่มตรวจใน
ครัวเรือน หากทำ�ก็ถือว่าผ่าน แต่ถ้าไม่ครบจะได้มาหาวิธีการว่าจะทำ�อย่างไร
ต่อไป บ้านที่ทำ�บัญชีครัวเรือนแม้มีครบแล้ว แต่ไปดูว่าที่ทำ�บ้างไม่ทำ�บ้างจะ
ทำ�ให้สมบูรณ์แบบอย่างไร”
ทุกวันนี้ ธรรมนูญสามคลองยังเดินต่อ แต่เขาก็ยังมีธรรมนูญระดับ
ตำ�บลเพิ่มมาอีกด้วย
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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ความสำ�เร็จจากธรรมนูญบ้านสามคลอง ภาพที่ชาวบ้านปลูกผัก
เอาไว้กนิ เอง ได้ประหยัด ได้สขุ ภาพดีขนึ้ ทำ�ให้เห็นจิก๊ ซอว์วา่ ถ้าคนทัง้ ตำ�บล
ทำ�ก็จะขยายผลดีขึ้น
“ตัวแบบ รูปแบบ วิธีการ จากหมู่ 2 เราก็มาคุยกันต่อในระดับ
ที่ประชุมกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน ผมชวนเรื่องนี้คุย
ในที่ประชุมหลายรอบ ใหม่ๆ บางคนไม่เห็นด้วย บ้างก็ว่าทำ�ไม่ได้ด้วยเหตุ
ต่างๆ”
ปลัดนิธิเล่า แต่เมื่อหลายครั้งเข้าผู้นำ�ท้องที่เริ่มคล้อยตาม เพราะ
เขาอธิบายว่า ทำ�ได้หรือไม่ได้คอ่ ยว่ากัน แต่ควรกำ�หนดกติกาเอาไว้กอ่ น และ
ที่สำ�คัญไม่ได้หมายความว่าต้องทำ�พร้อมกันทุกข้อจนสมบูรณ์แบบในคราว
เดียว หากมีความยากลำ�บากเชิงปฏิบัติ อาจลองทำ�สักหมวดใดหมวดหนึ่ง
ไปก่อน เพื่อดูผลว่าจะเป็นอย่างไร
“พอให้แนวทางอย่างนั้น เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้”
มีการเชิญปลัดอำ�เภอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน
มาร่วมในที่ประชุมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน ในขณะที่ อบต.ที่เป็นตัวนำ�ตามไป
ชีแ้ จงเรือ่ งนีห้ ลายครัง้ จนสุดท้ายสามารถขึน้ ร่างธรรมนูญสุขภาวะท่าข้ามตาม
แบบธรรมนูญบ้านสามคลอง
เริ่มต้นด้วยการตั้งคณะทำ�งานแบ่งฝ่ายๆ เช่น ฝ่ายเก็บข้อมูล ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายยกร่าง ฝ่ายประเมิน เป็นต้น แต่งตั้งกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
หัวหน้าคุ้มบ้านเป็นคนเก็บข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลระยะแรกยึด
แบบธรรมนูญบ้านสามคลอง
“เราก็ใช้วิธีชวนคุยกับชาวบ้านก่อนมาสรุป ซึ่งกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
มองว่าการสรุปจากข้อมูลแบบนั้นค่อนข้างยาก เพราะไม่มีเอกสาร ทางเรา
อบต. ก็คิดว่าน่าจะทำ�แบบสอบถามราว 60-70 ข้อ เปิดช่องให้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม”
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อบต. ทำ�หน้าที่ออกแบบสอบถามผ่านเวทีกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้ว
แจกเอกสารดังกล่าวลงทั้ง 8 หมู่บ้านรวมประมาณ 1,800 ชุด ได้รับตอบ
กลับมาราว 50% หลังจากนั้นมีการสรุปจากแบบสอบถามทั้งหมด เอาคณะ
ทำ�งานยกร่างมาดู ปรับถ้อยคำ� โดยมีทีมอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาช่วยอีกแรง
เนื้อหาสาระที่พอเห็นเป็นร่าง ทางคณะทำ�งานพาข้อมูลกลับไปยัง
ชุมชนอีกครั้ง เป็นระยะที่ชาวบ้านเริ่มจะเห็นด้วยมากขึ้น ขณะเดียวกับที่มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชน
“เราทำ�เวทีประชาพิจารณ์ ซึ่ง 2 รอบ หมู่ 1-4 และอีกรอบหนึ่ง
สำ�หรับคนหมู่ 5-8” ขั้นตอนการประชาพิจารณ์ทั้ง 2 เวที มีการจัดผู้เข้าร่วม
ออกเป็น 5 กลุ่ม แบบคละหมู่บ้าน เปิดโอกาสวิพากษ์วิจารณ์แต่ละประเด็น
ได้เต็มที่ ขณะที่จัดตั้งคนอีกชุดหนึ่งตามเก็บข้อมูลกลุ่มอย่างละเอียด
สุดท้ายร่างที่กรรมการคณะทำ�งานกลางยกได้ 40 ข้อแบ่งออกเป็น
5 หมวด ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
หมวดที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน
หมวดที่ 3 ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หมวดที่ 5 ด้านสังคม
ว า ร ะ พ ล เ มื อ ง “สงขลาพอเพียง”
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“การนัดประชุมนี้ ถือว่าเป็น
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยที่ ค ณะยกร่ า งจะ
มาคุย เพือ่ ปรับถ้อยคำ� กำ�หนดการ
พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม และทำ�พิธี
ประกาศใช้ อย่างวันการประกาศ
ใช้ ค งหารู ป แบบอยู่ แ ต่ ที่ คุ ย นอก
รอบจะใช้ รู ป แบบของการบั น ทึ ก
ข้อตกลง คือจะเอากำ�นัน ผู้ใหญ่
บ้าน สมาชิก อบต.ทั้ง 8 หมู่บ้าน
นายก อบต. และตัวแทน สช.มา
ร่วมลงนาม”
เขาเล่าว่าแม้จะมี 5 หมวด
หลัก แต่ยังต้องกำ�หนดข้อความ
ในหมวดที่ 6 เพิ่มมาอีก เรื่อง
ของการนำ�ธรรมนูญไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่ว่าด้วยเรื่องของคณะทำ�งานหลัง
จากการประกาศใช้ธรรมนูญ ทำ�
แผนปฏิบัติการว่าในแต่ละหมวด
แต่ ล ะข้ อ ว่ า จะขั บ เคลื่ อ นไปสู่ รู ป
ธรรมอย่างไร จะทำ�การประเมินกันอย่างไร จะเปิดโอกาสให้ชุมชน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
“อย่างหมวดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอยู่ข้อหนึ่ง
ห้ามปลูกพืชกระท่อม ขณะที่ตอนนี้ทางรัฐกำ�ลังพิจารณาว่าจะยกกระท่อม
ออกจากบัญชียาเสพติดหรือไม่ สักระยะหนึ่งจึงอาจต้องปรับให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย”
เมื่อประกาศใช้แล้ว เนื้อหาสาระสำ�คัญทั้งหลายจึงฝากความหวัง
กับหมวดที่ 6 การนำ�ธรรมนูญไปสู่การปฏิบัติ อันเป็นรูปธรรมจริงแท้ของ
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ธรรมนูญที่ไม่ได้แค่คำ�ประกาศ หรือเพียงถ้อยคำ�ในกระดาษ
ปลัดนิธิมองว่า ในอนาคตเมื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานธรรมนูญจะ
สามารถนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยตัง้ คณะกรรมการทำ�งานภายในหนึง่ ปี มีหน้าที่
ในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ มีทีมงาน มีเจ้าภาพแต่ละหมวดไปรับทำ�แผน
ปฏิบัติการ เน้นการจัดผู้รับผิดชอบชุดใหญ่ก่อนลงลึกระดับหมู่บ้านอีกระดับ
หนึ่ง ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดต้องไปหาทีมทำ�งานอย่างจริงจัง อย่างเช่น
หมวดเศรษฐกิจกรณีการปลูกผักต้องหาแนวทางให้ครัวเรือนได้มีการปลูก
ผัก 5 ชนิดได้อย่างไร พร้อมแนวทางปฏิบัติ การประเมิน ระบบรายงานผล
“ระบบศูนย์ประสานงาน เท่าที่ออกแบบเบื้องต้นจะมีระบบคณะ
กรรมการ ระบบการจัดทำ�แผน ระบบการประชาสัมพันธ์ และระบบการ
ประเมินเป็นหลัก การประเมินทำ�หลังธรรมนูญประกาศใช้ไปแล้ว 2 ปี
เน้นลงรายละเอียด อย่างเช่น ธรรมนูญหมวดที่ 2 ข้อ 15 ครัวเรือน
มีการปลูกพืชผักอินทรียเ์ อาไว้รบั ประทานเอง 5 อย่าง จะมีการลงไปตรวจเช็ค
ว่าแต่ละครัวเรือนปลูกได้ครบหรือไม่ หรือหมวดเดียวกันข้อ 17 ประชาชน
มีสวัสดิการในตำ�บลโดยเป็นสมาชิกสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท จะตามไปดู
ว่ามีจริงหรือไม่”
“นับว่าในขั้นตอนการประเมินผลจะสำ�คัญ ไม่เช่นนั้นธรรมนูญนี้
ก็จะเป็นแค่ประกาศเฉยๆ ตำ�บลท่าข้ามของเรา ระบบติดตามค่อนข้างดี
เราบอกทีมงานทุกครัง้ ว่าทำ�อะไรต้องการความยัง่ ยืนไม่ใช่พอทำ�กิจกรรมเสร็จ
จบปุ๊บหาย..”
เขาว่าถึงอย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถดำ�เนินการครบ 40 ข้อในครั้ง
เดียว “เราคงเลือกทำ�เข้มข้นในหมวดที่ง่ายในการรณรงค์และช่วยกันก่อน
อย่างหมวดการรักษาความปลอดภัย ให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านดำ�เนินการเลย
เพราะเป็นชีวิตประจำ�ของผู้คนอยู่แล้ว ในด้านเศรษฐกิจเราอาจประเมินดูว่า
ทำ�ได้จริงหรือเปล่าตามที่ให้แนวทาง เพราะถ้าประเมินทุกหมวดมันหนักไป”
ตามที่กล่าวข้างต้นว่า คำ�ว่าธรรมนูญสุขภาวะ มักเป็นข้อตกลงร่วม
แต่มีพลัง
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“มีคำ�ถามเหมือนกันว่าอยากให้ชาวบ้านทำ�อะไร ทำ�ไมไม่ออกข้อ
บัญญัติ อบต.ให้ทำ�เสียเลย ผมว่าอุปนิสัยคนไทยไม่ชอบการบังคับ แม้แต่
ในธรรมนูญนี้ก็เหมือนกัน ตอนแรกนี้เขียนห้ามหมดเลย ผมบอกแล้วว่าการ
ใช้ถ้อยคำ�พวกนี้ต้องระวัง ระหว่างห้ามกับขอความร่วมมือ อย่างหลังจะได้
รับความร่วมมือมากกว่า”
ปลัดนิธิตั้งข้อสังเกตว่า สภาพบังคับของธรรมนูญท่าข้าม พลิกดู
จะพบว่ามีเพียงหมวด 1 เท่านัน้ ทีม่ ีสภาพค่อนข้างบังคับ โดยกำ�หนดค่าปรับ
เช่น หมวดที่ 1 ข้อที่ 1 ระบุว่าคณะกรรมการหมู่บ้านต้องเข้าร่วมประชุม
ประจำ�เดือน หากไม่เข้าร่วมประชุมต้องยินยอมเสียค่าปรับครั้งละ 50 บาท
และนำ�เงินค่าปรับใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
“เพราะหมวด 1 ส่วนมากเกีย่ วกับกฎหมายอาญา ของเดิมธรรมนูญ
บ้านสามคลองจะมีอตั ราค่าปรับของการทำ�ผิด ก็เคยถามนอกรอบเหมือนกัน
ว่า ยกตัวอย่างกรณีเกิดการลักทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านเรียกมาคุยแล้วจ่าย 2,000
บาทให้เจ้าทุกข์แล้วไม่ส่งให้ตำ�รวจ ถือว่าจบในชุมชน แต่ทางกฎหมายถือว่า
ผู้ใหญ่บ้านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะกฎหมายอาญายอมความไม่ได้
นั่นดูจะยุ่งยากอยู่พอสมควร”
ธรรมนูญท่าข้ามหมวด 1 ข้อ 12 จึงเปิดช่องว่าถ้ายังไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ 1-11 ให้กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตรับผิดชอบสามารถว่ากล่าวตักเตือน
ทำ�ทัณฑ์บน หรือใช้มาตรการทางสังคม หรือดำ�เนินการตามกฎหมายตามที่
เห็นสมควรแก่ผู้กระทำ�การฝ่าฝืน
“ทางออกจึงเป็นอย่างนั้น อย่างกรณีการยิงปืน ชาวบ้านถามว่าไป
ปรับทีใ่ คร เราบอกว่าไปปรับทีค่ นยิง เขาก็พดู ตลกว่า เดีย๋ วมันจะแถมให้สกั นัด
นะซิ ซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างปัญหาในทางปฏิบัติ”
ปลัดนิธเิ ล่าติดตลกและว่า เป้าหมายสูงสุดของการขับเคลือ่ นเรือ่ งนี้
ถึงที่สุดแล้ว คือการไปสู่ตำ�บลสุขภาวะที่ต้องการเห็นภาพคนในชุมชนอยู่
ด้วยการพึ่งตนเอง มีสุขภาพที่ดี บนพื้นฐานการน้อมนำ�เอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำ�เนินชีวิต ถ้าคนในตำ�บลสามารถทำ�ได้จะส่งผลใน
80

ผี เ สื้ อ ข ยั บ ปี ก

5

ภาพรวมของคนในตำ�บลทำ�ให้สุขภาวะดี
“มีคนถามว่า อย่างชุดลาดตระเวนเกีย่ วกับสุขภาวะอย่างไร จำ�เป็น
หรือเปล่า ซึ่งจริงแล้วมีความจำ�เป็นมาก อย่างกรณีเด็กซิ่ง ชุดตรวจของเรา
รู้จักเด็กพวกนี้ทั้งนั้น ห้ามปรามเขาไม่ฟัง แต่เพียงบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาพ่อ
เด็กก็กลับ นี่เท่ากับแก้ปัญหาเยาวชนได้” เขายังยกตัวอย่างต่อกรณีบัญชี
ครัวเรือน เมือ่ 10 ปีกอ่ นทำ�ให้พบว่าแต่ละครัวเรือนมีการใช้ปยุ๋ เคมีมากรวม
ทั้งตำ�บลเป็นเงิน 10 กว่าล้าน จึงเอาประเด็นนี้มาคุยในเวทีย่อยเป็นเวลา 3
ปีกว่าๆ จนผลักดันให้เกิดโรงปุย๋ ชีวภาพ นัน่ คือพลังจากบัญชีครัวเรือนล้วนๆ
“บัญชีครัวเรือนจะโชว์เรื่องต่างๆ มาก อย่างการซื้อหวยซึ่งมีมาก
เป็นเรื่องน่าตกใจ หรือค่าเหล้า ค่าเบียร์ พอได้ข้อมูลแบบนี้ เบื้องต้นเราอาจ
ใช้ในการรณรงค์ว่า สามารถลดได้หรือเปล่าในค่าใช้จ่ายแบบนั้น”
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำ�บลท่าข้าม จึงอยู่บนความ
คาดหวังว่าจะค่อยขยับ รอให้คนจะชินต่อวิถีการปฏิบัติตามหลักธรรมนูญ
โดยทางปฏิบัติให้แกนนำ�อย่างกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านลงมือทำ�ให้คนอื่นเห็นก่อน
ให้ได้
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บนความร่วมมือ ท้องถิ่น-ท้องที่

ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ปลัดนิธิเล่าว่า อยู่ที่การ
เชิญชาวบ้านแกนนำ�มาร่วมทำ�งาน เพราะเป็นตำ�บลที่มีกิจกรรมทางสังคม
เยอะ แต่ในเรื่องความร่วมมือนับว่าดีมาก แม้สภาพอย่างนี้แต่ชาวบ้าน
มักบอกว่า “คุยเถอะ.. มีอะไรให้ทำ�ก็บอกได้เลย”
เขาตั้งคำ�ถามว่า พรบ.สุขภาพแห่งชาติประกาศเรื่องนี้มานานแล้ว
แต่เหตุใดพื้นที่ต่างๆ ยังไม่นำ�ธรรมนูญสุขภาพไปใช้ ทั้ง สช.ที่เป็นเจ้าภาพ
ของเรื่องให้การสนับสนุน
“ผมมองว่าเพราะปัญหาการประสานงาน การมีแนวร่วม การเป็น
เนือ้ เดียวกันของในชุมชน ต้องวิเคราะห์การเมือง อย่างความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใหญ่บ้านกับกับท้องถิ่น สช.อาจมองภาพรวมอย่างเดียว ไม่ได้มองลึก
ตรงนี้สำ�หรับตำ�บลท่าข้ามโชคดีว่า เรื่องแบบนี้คุยกันได้ มีความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ในการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ” ปลัดนิธิเล่า
ขณะที่ มะโน ทองวิไล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำ�บลท่าข้าม เล่าถึงการ
ทำ�งานระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นจนเกิดธรรมนูญว่า ที่ผ่านมาทาง อบต.ได้
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ขอความร่วมมือกับท้องที่ เพื่อมาตั้งเป็นระเบียบ เป็นกฎ หมู่บ้าน ตำ�บล
มีการทำ�ประชาพิจารณ์ 2 รอบ แต่ละเวทีมีชาวบ้านมาร่วมราว 200 คน
ก่อนที่ได้มาเป็นธรรมนูญเป็นข้อๆ นี้ใช้เวลานาน ท้องถิ่นและท้องที่ทำ�งาน
คู่กันมาตลอดตั้งแต่แรกเริ่ม ที่ อบต.ส่งแบบแสดงความคิดเห็น แบบ
สอบถามให้ท้องที่รายครอบครัว รวมกันหาข้อสรุป หาแต่ละข้อร่วมกัน
“ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งท้ อ งถิ่ น กั บ ท้ อ งที่ ถื อ ว่ า ดี ใ นระดั บ หนึ่ ง
แต่ก่อนก็มีบ้างที่มองไม่ตรง แต่ทุกวันนี้ท้องถิ่นกับท้องที่เดินไปในแนว
เดียวกัน การทำ�ธรรมนูญก็ช่วยให้บรรยากาศการทำ�งานร่วมกันดีขึ้นด้วย
เพราะเป็นโอกาสที่ได้มาทำ�อะไรร่วมกัน” เขามองว่าการไม่ลงรอยที่ผ่านมา
ก็คอื การเมืองในชุมชนเป็นหลัก หมูบ่ า้ นเขาเองก็มี เขาแก้ปญ
ั หาโดยพยายาม
จะดีกบั ทุกคน ไม่คดิ ถึงอดีตทีผ่ า่ นมา คิดถึงแต่ปจั จุบนั กับอนาคตอย่างเดียว
แม้ตำ�บลท่าข้ามจะโดดเด่นเป็นที่รู้จัก มะโนยอมรับว่าความขัดแย้ง
ภายในก็มี แต่การร่วมมือเป็นสิ่งที่ดี ถ้ายังไปคนละทางการพัฒนาจะยาก
“ธรรมนูญสามารถรวมใจคนท่าข้ามให้เป็นจุดเดียวกันตามความ
รู้สึกของผม ดูเหมือนว่าตอนนี้จะรวมกันได้ 70% ไปแล้ว จากที่ไป
คนละทาง แต่ก่อนท้องถิ่นกับท้องที่จะแยกกัน ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นในแนว
เดียวกัน เห็นได้จากในที่ประชุมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านแต่ละครั้งท่าทีได้เปลี่ยน
ไปมาก ผมอยากเห็นความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีของท้องถิ่นและ
ท้องที่ นี่เป็นกุญแจสำ�คัญอย่างหนึ่งของการพัฒนา”
เขาสรุ ป ว่ า การพั ฒ นาจะเดิ นไปโดยลำ � พั งไม่ ไ ด้ ไม่ ว่ า ท้ อ งถิ่ น
หรือท้องที่ ต้องรวมกันจึงจะแก้ปัญหาชุมชน วาระของธรรมนูญสุขภาวะนั้น
ก็เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกันในการบังคับใช้กฎระเบียบในการอยูร่ วมกัน มีแกนนำ�
คือผู้ใหญ่บ้านและผู้นำ�ต่างๆ ทั้งตำ�บลเพื่อให้เป็นกฎ ระเบียบ ของหมู่บ้าน
ชุมชน ตำ�บล
“ถ้าธรรมนูญเกิดขึ้นจริง ผมคิดว่าจะเกิดความสงบในหมู่บ้าน
คนหมู่มากเมื่อมีกฎมีหนทางเดินไปในทางเดียวก็น่าจะดีขึ้น ความปลอดภัย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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เครื่องมือที่มีอยู่แล้วอย่างกฎหมายให้ดำ�เนินการไปตามกฎหมาย
แต่ในส่วนนี้เ ป็นกฎของชุมชนที่ว่ามาตกลงร่วมกัน ส่วนที่ผิดกฎหมาย
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง สำ�หรับธรรมนูญทำ�ให้ทุกคนอยู่อย่าง
สงบ ทำ�ให้กฎหมายมีความสำ�คัญน้อยลง แต่สิ่งไหนหรือชาวบ้านคนไหน
ที่ยังแหกกฎชุมชน ทำ�สิ่งที่ผิดกฎหมาย นั่นเป็นหน้าที่ของกฎหมาย อย่าง
ยาเสพติด กระท่อมกัญชาถ้าไม่มีการปลูก ชุมชนก็จะสงบลง แต่เขาปลูก
ก็จะถูกดำ�เนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว”
ผูใ้ หญ่มะโนเล่าว่า คนส่วนใหญ่ทมี่ าทำ�ประชาคมเพือ่ ยกร่างธรรมนูญ
เห็นไปในทางเดียวกันถึง 70% ก็ถือว่าน่าพอใจ
“แต่คนที่เห็นต่างก็ไม่ได้มาเข้าร่วม เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร คนที่
ขวางโลกมักขวางข้างนอก ไม่ได้ขวางในที่ประชุม ผมพบก็บอกว่าให้เข้าไป
ขวางในที่ประชุม ส่วนการที่ชาวบ้านเห็นตรงกัน ยอมรับในเบื้องต้น เพราะ
มองว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีของชุมชน คนที่มาเข้าร่วมเห็นพ้องยอมรับ
คือตกลงอย่างไรก็ตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติอย่างนั้น ส่วนทำ�ได้แค่ไหนหรือไม่
อีกเรื่องหนึ่ง”
บางข้ออย่างห้ามยิงปืน หากยังกระทำ�มีโทษปรับนัดละ 500 บาท
ถ้ายังดื้อยิงจะมีการทำ�รายงานถึงฝ่ายความมั่นคงอำ�เภอ ตามกฎหมาย
นอกจากปรับจะมีการยึดใบอนุญาตปืน เตือนด้วยกฎหมู่บ้านไม่ได้ ก็ต้อง
เอากฎหมายมาบังคับ
เขามองว่า โดยหลักแล้วธรรมนูญเป็นข้อตกลงร่วม ถ้าคนเห็น
ความสำ�คัญของการอยู่ร่วมกันก็น่าจะทำ�ตามกฎของหมู่บ้านที่ตั้งเอาไว้
“ผู้นำ�จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรื่องนี้ อย่างผมพูดเสมอว่า อย่าง
รองนายก อบต.ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย ไม่ใช่ว่าผู้นำ�ไม่ทำ�เสียเอง ผู้นำ�
ส่วนมากก็พยายามทำ�ตัวอย่างที่ดีให้ชาวบ้านเห็นอยู่แล้ว ไม่ว่าใครคนไหน”
อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ซึ่งร่วมขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ต้นมอง
ว่า ถึงตอนเป็นธรรมนูญมาในขณะนี้แล้ว มันก็เป็นแค่ตัวหนังสือ การปฏิบัติ
จริงต้องใช้เวลานาน 2-3 ปีจึงจะเห็นผลเชิงรูปธรรม •
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ฟื้นพลังชุมชนคูเต่า

รับมือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ตำ�บลคูเต่า อำ�เภอหาดใหญ่อยู่ปลายคลองอู่ตะเภา อดีตพื้นที่อู่
ข้าวอู่น้ำ� เป็นชุมชนสองวัฒนธรรมที่คนพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่ก้ำ�กึ่งกัน
ที่นี่มีทุนทางทรัพยากรที่สำ�คัญจำ�นวนมาก ได้แก่
หมู่ 1-7 มีอาหารทะเลทีข่ นึ้ ชือ่ เรียกรวมๆ กันว่า ปลาบอกบ้านควน
แต่รวมอาหารทะเลอื่นๆ เข้าด้วยไม่ว่ากุ้ง ปู ปลาขี้ตัง ปลาบิหลัง ปลา
หัวอ่อน ปลาท่องเที่ยว ที่รสชาติดีเนื่องจากอยู่ในสภาพน้ำ�จืดผสมน้ำ�เค็ม
หมู่ 8-10 มีผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย หัตถกรรมจักสานจากเตยหรือ
ปาหนัน อ้อยเหลืองหางช้างรสชาติดีหอมหวาน และส้มโอคูเต่า
หมู่ 6 มีขนมพื้นบ้าน ได้แก่ ข้าวพอง, ทองม้วน, ขนมคอเป็ด,
ขนมงา, ขนมจีน, อ้อย, เส้นก๋วยเตี๋ยว ด้านวัฒนธรรม เพลงเรือแหลมโพธิ์
เป็นการแสดงพืน้ บ้านเอกลักษณ์หนึง่ เดียวของจังหวัดสงขลาคูก่ บั การแข่งเรือ
และเรือพระทางน้ำ�
หมู่ 5-10 มีผักบ้านคูเต่า ประกอบด้วย ผักใบ ผักบุ้งจีน ผักบุ้ง
ยอด ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ
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ทุกประเภท บวบ เป็นต้น
หมู่ 8 มีท่าโอ อันเป็นที่มาของคลองอู่ตะเภา หาดหอย (ท่าควาย)
เป็นจุดรวมแข่งเรือในอดีต จุดรวมของเรือพระทางน้ำ� มีป่าชายเลนสภาพ
สมบูรณ์ในบริเวณอ่าวกุล ยังเป็นที่ตั้งของวัดสำ�คัญได้แก่ วัดอู่ตะเภาซึ่งเป็น
วัดแห่งแรกของอำ�เภอหาดใหญ่อายุกว่า 500 ปี และวัดดอน มีมสั ยิดสำ�คัญ
คือ มัสยิดบ้านเหนือ มีโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนประถม 6 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล 1 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ
คือ แหลมโพธิ์
รายงานการศึกษาเพื่อจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน
เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนตำ�บลคูเต่า
ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย เป็นส่วนหนึ่งของ ”โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่” ได้บ่งชี้ปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยซ้ำ�ซากใน
พื้นที่ตำ�บลคูเต่าว่า อุทกภัยและลมพายุพัดกระหน่ำ�เป็นปัญหาหลัก มีพื้นที่
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ได้รับผลกระทบทุกหมู่บ้าน แต่ชุมชนยังขาดความตระหนักมองว่าเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ นอกจากนั้นก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่ง และ
ภัยแล้ง ได้แก่ หมู่ 1, 2, 3, 5, 6 และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในด้าน
สุขภาพ ทำ�ให้เกิดภาวะเครียด มีโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคไข้เลือด
ออก ด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ มีรายจ่ายด้านอาหารและ
พลังงานมากขึน้ ด้านความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ ทำ�ให้ทรัพย์สนิ เสียหาย
พื้นที่การเกษตรลดลงและผลผลิตเสียหาย ด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีป่าชายเลน
สัตว์น้ำ�ลดลง อากาศร้อน น้ำ�อุปโภค/บริโภคไม่สะอาดและไหลไม่ต่อเนื่อง
และมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่สุดได้แก่ หมู่ 3, 5, 7, 9
ตำ�บลคูเต่าถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ แต่ชุมชนยัง
ต้องการความรู้ ความตระหนัก และการมีสว่ นร่วมในการรับมือ/ปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั่นเป็นที่มาให้มูลนิธิชุมชนสงขลาได้ลงไปขับเคลื่อน
การฟื้นพลังชุมชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตำ�บลคูเต่า
โดยใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
- การประสานงานผู้นำ�ท้องที่ ผู้นำ�ศาสนา และสภาองค์กรชุมชน
ตำ�บล ซึง่ ถือว่าเป็นตัวแทนสถาบันหลักของชุมชนมาเป็นผูร้ บั ผิดชอบร่วมกัน
ในการดำ�เนินงาน
- การเตรียมชุมชน คณะทำ�งานชุมชนร่วมวางแผนการดำ�เนินงาน
การก่อตัวของนโยบายจากชุมชนได้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
สาธารณะในพื้นที่ ใช้กระบวนการสำ�คัญจากการวิเคราะห์ชุมชนและเตรียม
ความพร้อมชุมชน เน้นการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การประชุม การทำ�แผนที่
ชุมชน และการใช้ผนู้ �ำ ท้องที่ ผูน้ �ำ ชุมชนและผูน้ �ำ ศาสนาทีเ่ ป็นตัวแทนสถาบัน
หลักทางสังคมเป็นผู้ดำ�เนินการร่วม มีการสรุปบทเรียนและร่วมกำ�หนด
แนวทางดำ�เนินงานมาเป็นระยะ
การกำ�หนดทางเลือกนโยบาย ใช้การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้
โดยคณะทำ�งานร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากแบบสอบถาม การประชุม และ
การจัดทำ�แผนที่ชุมชน ระดมความเห็นและร่วมกำ�หนดเป้าหมายการแก้ไข
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ปัญหาหลัก และนำ�จุดเด่นของชุมชนมามีส่วนในการพัฒนาตำ�บล ด้วยการ
ยกร่างวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ ได้(ร่าง)วิสยั ทัศน์ของชุมชนว่า “คูเต่าเมือง
สองวัฒนธรรม ก้าวนำ�ภูมิปัญญา ล้ำ�หน้าด้านการจัดการ แหล่งอาหารหลาก
หลาย พัฒนาอาชีพเสริมรายได้ ใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม พร้อมรับมือภัยพิบตั ”ิ
ด้านการสร้างทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะจัดกลุม่ เนือ้ หาทีส่ �ำ คัญ
ในระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ� 
		 1.1 การรับมือน้ำ�ท่วม เน้นให้มีระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
ติดตั้งแถบวัดระดับน้ำ� ติดตั้งป้ายและธงสี เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและ
เตือนภัย การสื่อสารเน้นผ่านเสียงตามสาย และเสริมด้วยวิทยุเครื่องแดง
20 จุด จัดตั้งเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่ มีทีมประเมินสถานการณ์
ในพืน้ ทีต่ �ำ บลทีม่ ผี นู้ �ำ ท้องทีเ่ ป็นกำ�ลังหลักเชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงานระดับ
อำ�เภอ เสริมด้วยการมีกองทุนกลางของชุมชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
การสร้างที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงมั่นคงยกพื้นสูง
		 1.2 กรณีน้ำ�แล้ง ให้มีการจัดสรรทรัพยากร จัดทำ�โรงน้ำ�ชุมชน
เพื่อผลิตน้ำ�ดื่มโดยชุมชนมีส่วนร่วม เกษตรกรปรับตัวด้วยการปรับรูปแบบ
การผลิตเพื่อแก้ปัญหาน้ำ�แล้ง น้ำ�ท่วม (ระยะสั้น) ทั้งในแง่เทคนิคการ
ผลิต เช่น การเปลี่ยนการปลูกเป็นร่องมาเป็นหลุม การคัดเลือกสายพันธุ์ที่
เหมาะสม แต่ละครัวเรือนมีการวางแผนการผลิตอาหารที่หลากหลาย และ
พอเพียง
		 1.3 น้ำ�เสีย แก้ปัญหาน้ำ�เสียในครัวเรือน จัดทำ�บ่อดักไขมัน
รวมที่ปลายทางต่อยอดระบบบำ�บัดที่เคยดำ�เนินการแล้วประสบความสำ�เร็จ
ให้มีกลไกเมืองหาดใหญ่และปริมณฑล ป้องกันโรงงานไม่ให้ปล่อยน้ำ�เสีย
ใช้กฎหมายควบคุม โดยให้ทุก อปท.มาหารือร่วมกันเพื่อวางระบบ
2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ให้มีการสนับสนุนการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาโรคหวัด ภูมิแพ้ กำ�จัดขยะ แหล่งเพาะ
พันธุ์ยุง จัดการแหล่งน้ำ�ขัง และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรไล่ยุง เช่น ตะไคร้
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หอม ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ให้มีโรงอบสมุนไพรประจำ�
หมู่บ้าน
3. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งและลมพายุด้วยการฟื้นป่าชายเลน ตักตะกอนดินมากองเป็นแนว
กันชนให้ต้นลำ�พูงอกขึ้นด้วยตัวเอง และเพิ่มตะกอนดินปลูกป่าโซนริม
คลองแก้ปัญหาตลิ่งริมคลองถูกกัดเซาะ และโซนชุมชน มีการยกร่างกติกา
หมู่บ้าน(ฮูกุมกวากัด) ทำ�กติกาจากระดับชุมชนแล้วเสริมด้วยเทศบัญญัติ
และมาตรการผังชุมชน และร่วมกันลดปริมาณขยะ โดยชุมชนจัดการขยะ
ของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชุมชน เน้นการ
เรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้
เพื่อลดความเสี่ยงด้วยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พัฒนาแบรนด์ระดับตำ�บล
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ส่งเสริมอาชีพหลักของชุมชน ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน เพิ่มความหลากหลาย
ของสัตว์น้ำ� มีกติกาในการดูแลฟาร์มทะเล จัดตั้งชมรมประมงพื้นบ้าน
ให้มีกองทุนสำ�หรับพัฒนาอาชีพ ซ่อมแซมและจัดซื้ออุปกรณ์จับสัตว์น้ำ�
ตามรูปแบบที่สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม ส่งเสริมภาคเกษตรด้วยการผลิต
แบบอินทรีย์ โดยใช้ชื่อว่า “เกษตรอินทรีย์คูเต่า” ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วางแผนการผลิตร่วมกันของชุมชน แบ่งโซนการผลิต มีฐาน
เครือข่ายเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ในการจัดซื้อหมุนเวียน จัดตั้งองค์กรที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานจากกระทรวงเกษตร และต่อยอดผลิตภัณฑ์
เชือกกล้วยพังลา ขนมพื้นบ้าน เทศบาลตำ�บลคูเต่าและ อบต.แม่ทอม
ส่งเสริมวัฒนธรรม 2 ฝั่งคลอง สร้างความสัมพันธ์บูรณาการการทำ�งาน
ระหว่างตำ�บลแม่ทอมและตำ�บลคูเต่า
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชุมชน มุ่งเน้นให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านจัดทำ�กติกาหรือธรรมนูญตำ�บล และจัดตั้งกองทุนกลางระดับตำ�บล
ฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชน
ส่วนการตัดสินใจนโยบายสาธารณะ ได้นำ�ทางเลือกมาสู่การตัดสิน
ใจนโยบายสาธารณะ มีการจัดสมัชชาสภาองค์กรชุมชน 1 ครัง้ อาศัยอำ�นาจ
ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 จัดประชุมใหญ่เพื่อให้ประชาชน
จำ�นวน 203 คนที่เป็นตัวแทนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
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ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายสาธารณะและร่วมกันรับรองเป็นฉันทามติ
การนำ�นโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ มาจากการสร้างความ
ร่วมมือในการรับมือของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยผนวกไปกับกิจกรรมการพัฒนาของตน ได้มีการร่วมบันทึกความร่วมมือ
(MOU) ในการนำ�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2555-2559 ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้
มีหน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย
อำ�เภอหาดใหญ่, เทศบาลตำ�บลคูเต่า, กำ�นันผู้ใหญ่บ้านตำ�บลคูเต่า, ศูนย์
สงเคราะห์ แ ละพั ฒ นาอาชี พ สตรี ภ าคใต้ , พั ฒ นาการอำ � เภอหาดใหญ่ ,
สาธารณสุขอำ�เภอหาดใหญ่, กศน.อำ�เภอหาดใหญ่, วิทยาลัยชุมชนสงขลา,
โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เมืองหาดใหญ่ (ACCCRN), มูลนิธิชุมชนสงขลา, สภาองค์กรชุมชนตำ�บล
คูเต่า และคณะทำ�งานโครงการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

สภาองค์กรชุมชนตำ�บลคูเต่า

อาจารย์สุวิชช์ จินดาวงศ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำ�บลคูเต่า
เล่าว่าเมื่อเขาเกษียณจากครู วันหนึ่งได้ตั้งวงคุยกลุ่มเล็กๆ ที่บ้านเกิดกับ
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บรรดาลูกคูเต่า และส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการเกษียณ มีความคิดตรงกัน
ว่าน่าจะทำ�อะไรตอบแทนบ้านเกิด
“มีพี่คนหนึ่งมาเสนอการจัดตั้งองค์กรชุมชนตาม พ.ร.บ. เราเลย
มาขยับเรื่องนี้ จนก่อตั้งได้เมื่อ 10 ธันวาคม 2553 ตอนแรก เพียงมีเจตนา
ทำ�สิ่งดีๆ ให้กับชาวบ้าน ไม่คิดอะไรมาก ร่วมกับชุมชนในเวทีต่างๆ จนมา
พบกับคุณชาคริตจากมูลนิธชิ มุ ชนสงขลา ชวนมาทำ�เรือ่ งการฟืน้ ฟูพลังชุมชน
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
อาจารย์สุวิชช์เล่าว่าในวงเสวนา เห็นปัญหาภัยพิบัติอย่างกรณีจาก
พายุในปี 2553 สร้างปัญหาให้กับชุมชน พยายามมองว่าควรจะทำ�อย่างไร
กับการรับมืออนาคต ซึง่ คุณชาคริตแนะนำ�แนวทางทำ�งานโดยดึงมูลนิธริ อ็ กกี้
เฟลเลอร์เข้ามาช่วย
“ผมทำ�หน้าที่ประสานงานครับ แต่ช่วงแรกน่าเสียดายว่าเข้าจังหวะ
การเลือกตั้งเทศบาล มีการเล่นการเมืองจนขัดแย้ง หาว่าเราเป็นการเมือง
ซึ่งผมน้อยใจว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย แค่อยากทำ�ตำ�บลคูเต่าบ้านเกิด
น่าอยู่ ก็สะดุดไปบ้าง แต่สุดท้ายผมพยายามทำ�เท่าที่ทำ�ได้”
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