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ก้าวย่างปฏิบัติการบูรณาการอาหาร

กรณีพื้นที่ควนรู-ชะแล้



ทุนชุมชน
	 ตำ�บลควนรู	อำ�เภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขล�	มีเนื้อที่ประม�ณ	24,394	
ไร่	แบ่งเป็น	9	หมู่บ้�น	ประช�กร	6,000	กว่�คน	ทั้งหมดนับถือศ�สน�
พุทธ	อ�ชีพหลัก	ทำ�น�	ทำ�สวนย�ง รองลงม�คือเลี้ยงสัตว์กับปลูกพืชผัก
เกษตรผสมผส�น	
	 เพร�ะพื้นที่ทุรกันด�ร	 ควนรูจึงเคยขึ้นอันดับตำ�บลย�กจนที่สุดของ
จงัหวัดสงขล�	“ถัน่	จลุนวล”	น�ยก	อบต.ควนร	ูและ	อสม.ดเีดน่ระดบัช�ต ิ
นับเป็นคนสำ�คัญ	 ที่นำ�ก�รพัฒน�ชุมชนเข้�สู่ยุคใหม่	 นับแต่ผลักดันกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพื่อก�รผลิตบ้�นหนองเส�ธงในปี	 2540	 จนส�ม�รถขย�ยตัว 
รับสม�ชิกทั้งตำ�บลใช้เป็นแหล่งทุนเพื่อจัดระบบสวัสดิก�รช�วบ้�น	
	 ถั่นได้รับเลือกเป็นน�ยก	 อบต.ควนรู	 คนแรกในปี	 2547	 และ 
รับเลือกดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องม�	3	สมัย	จนปัจจุบัน	
	 นอกจ�กทรุกนัด�ร	ตำ�บลควนรยูงัเคยเปน็ชมุชนลม้เหลวท�งก�รเมอืง 
เพร�ะเต็มไปด้วยคว�มขัดแย้ง	 แตกแยก	 แบ่งฝักแบ่งฝ่�ยอย่�งรุนแรง 
ถั่นมีบทบ�ทนำ�พ�ชุมชนม�สู่ก�รเมืองสม�นฉันท์	 โดยใช้ศูนย์ประส�นง�น
ตำ�บล	จดัโครงก�รฝกึอบรมพฒัน�ศกัยภ�พผูน้ำ�	ดงึผูน้ำ�	9	หมูม่�อยูร่ว่มกนั 
ส�ม�รถเปลี่ยนระบบก�รเลือกตั้งท่ีแข่งขันอย่�งรุนแรงม�ห�ผู้นำ�แบบ 
ฉันท�มติ	 ภ�ยใต้ก�รยอมรับด้�นผลง�น	 จนกล�ยเป็นชุมชนก�รเมือง
สม�นฉันท์ต้นแบบ
	 คว�มสำ�เร็จดังกล่�วเป็นระดับประเทศเพร�ะสมัยน�ยไพบูลย์ 
วฒันศริธิรรม	ดำ�รงตำ�แหนง่รองน�ยกรฐัมนตร	ีและรฐัมนตรกีระทรวงพฒัน�
สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์	ได้เดินท�งม�ดูง�นและรับฟังก�รบรรย�ย
ของน�ยถั่น	 จุลนวล	 เพื่อไปผลักดัน	 พรบ.สภ�องค์กรชุมชน	 ต่อม�ถั่น 

(1) ควนรู : ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพผู้นำา
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ถูกเรียกตัวจ�กหล�ยองค์กรทั่วประเทศไปเป็นวิทย�กรหัวข้อก�รเมือง
สม�นฉันท์	
	 ในฐ�นะกรรมก�รฝ่�ยจัดก�รของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อก�รผลิตบ้�น
หนองเส�ธง	ถั่นผู้เสนอให้กลุ่มออมทรัพย์หักกำ�ไรส่วนหนึ่งม�จัดทำ�กองทุน
พัฒน�หมู่บ้�น	 ซึ่งต่อม�นำ�ไปสู่โครงก�รธน�ค�รอ�ห�รชุมชน	 ใช้เงินจ�ก 
กองทุนฯ	 สมทบกับช�วบ้�นซื้อที่ดินม�ทำ�โครงก�รนำ�ร่องให้คนในหมู่บ้�น 
ม�ช่วยกันปลูกของกินได้	 หมู่บ้�นจึงมีผักสวนครัวกินเอง	 กับดึง	 อบต. 
ม�ส่งเสริมทำ�อ�ค�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ขุดบ่อปล�	
	 เป็นที่ม�ของธน�ค�รอ�ห�รชุมชน	7	ไร่	7	เรื่อง	7	ร้อย	ฐ�นสำ�คัญ	
ในก�รเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติก�รเพื่อก�รบูรณ�ก�รด้�นอ�ห�ร	 (Intervention)	
ของโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�ร	 และโภชน�ก�ร	
กรณศีกึษ�	จงัหวดัสงขล�	ของสถ�บนัก�รจดัก�รระบบสขุภ�พมห�วทิย�ลยั
สงขล�นครินทร์	ในปัจจุบัน
	 ธน�ค�รอ�ห�รทำ�หน้�ที่ครัวของชุมชนควนรู	 และยังสร้�งคว�ม
ส�มัคคี	 เอื้ออ�ทรในกลุ่มช�วบ้�น	เป็นต้นแบบรณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผัก
ปลอดส�รพิษกินเอง	เมื่อ	อบต.	และอสม.	ขับเคลื่อนแนวคิดเสนอเข้�สภ�
อบต.	ใหอ้นมุตังิบประม�ณอดุหนนุแนวคดิไปสูร่ปูธรรมในรปูแบบต�่งๆ	เชน่
ขอสนบัสนนุทอ่ซเิมนตส์ำ�หรบัปลูกผกัสวนครวัประจำ�ครวัเรอืน	สว่นทีเ่หลอื
ส�ม�รถข�ยทำ�ร�ยได้เสริม	
	 เมื่อเกิดผลในระดับหนึ่ง	 อบต.ต่อยอดโดยลงทุนซ้ือที่ดินเพื่อทำ�
โครงก�รตล�ดสเีขียว	ณ	หมู	่7	สีแ่ยกคหู�	รมิถนนส�ยเอเชยีส�ยห�ดใหญ่-	
รัตภูมิ	เพื่อรองรับก�รจำ�หน่�ยผลผลิตอีกด้วย	
	 “เปน็โครงก�รในคว�มฝนัสว่นตวัของผมทีฝั่นในใจเอ�ไว้ว่�จะทำ�เรือ่ง 
แบบนี้	 เพร�ะบนคว�มเปลี่ยนแปลง	ถ้�ไม่ทำ�ลูกหล�นจะเดือดร้อน	อยู่ไม่ 
ปกตสิขุ	ผมจงึคดิทำ�	โดยไมห่วงัเพือ่ห�เสยีง	ถ�้ห�เสยีงโครงก�รแบบนีไ้มท่นั
หรอกครับ	 คนอื่นเอ�ไปกินหมด	 แต่ผมทำ�เพื่ออน�คตของชุมชนลูกหล�น 
ถ้�ทำ�ได้	แม้ไม่ร่ำ�รวยก็ไม่เดือดร้อน	ผมคิดอย่�งนี้”
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	 ถ่ันยืนยันเจตน�รมณ์ของก�รสนับสนุนกิจกรรมด้�นนี้	 กับคณะ
กรรมก�รโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�ร	และโภชน�-
ก�รฯ	ที่ไปติดต�มโครงก�รเมื่อ	31	มกร�คม	2557
	 ก�รให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องดังกล่�วถั่นบอกว่�ต้องก�รให้ช�วบ้�น 
มีคว�มสำ�นึกรักชุมชน	 บ้�นเกิดตนเอง	 มีคว�มภ�คภูมิใจในถิ่น	 แม้จะเป็น
ชุมชนที่ไม่ได้เจริญก้�วหน้�	 เศรษฐกิจไม่ดีเท่�ที่อื่น	 แต่อยู่อย่�งมีคว�มสุข	
คว�มรัก	ส�มัคคี	มีแบ่งปันกัน	ปรึกษ�ห�รือ	พูดคุย	และช่วยเหลือกันได้ 
ก้�วข้�มพื้นที่ทุรกันด�รย�กจนและขัดแย้งสูง	 ม�เป็นต้นแบบชุมชนที่มี 
คว�มสม�นฉันท์ท�งก�รเมือง	 เข้มแข็ง	 พึ่งตนเอง	 และเป็นศูนย์เรียนรู้ 
ให้กับชุมชนอื่น
 
ธนาคารอาหารชุมชน 
	 โครงก�รบรูณ�ก�รง�นสร�้งเสรมิสขุภ�วะด�้นอ�ห�ร	และโภชน�ก�ร	
ให้คว�มสำ�คัญ	3	ส่วน	
 ความมัน่คงทางอาหาร	หม�ยถงึ	ก�รเข�้ถงึอ�ห�รทีม่อีย�่งเพยีงพอ 
สำ�หรับก�รบริโภคของประช�ชนในประเทศ	อ�ห�รมีคว�มปลอดภัย	และมี 
คุณค่�ท�งโภชน�ก�รเหม�ะสมต�มคว�มต้องก�ร	ต�มวัยเพื่อก�รมีสุขภ�วะ 
ที่ดี	รวมถึงก�รมีระบบก�รผลิตที่เกื้อหนุนรักษ�คว�มสมดุลของระบบนิเวศ-
วิทย�และคว�มคงอยู่ของทรัพย�กรอ�ห�รท�งธรรมช�ติของประเทศ	ทั้งใน 
ภ�วะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ	ส�ธ�รณะภัย	หรือก�รก่อก�รร้�ยอันเกี่ยวเนื่อง 
จ�กอ�ห�ร	(พระร�ชบัญญัติคณะกรรมก�รอ�ห�รแห่งช�ติ	พ.ศ.2551)
 อาหารปลอดภยั	หม�ยถงึ	 ก�รจดัก�รใหอ้�ห�ร	และสนิค้�เกษตร
ทีน่ำ�ม�เปน็อ�ห�รบรโิภคสำ�หรบัมนษุยม์คีว�มปลอดภัย	โดยไมม่ลัีกษณะเปน็
อ�ห�รไม่บริสุทธิต์�มกฎหม�ยว�่ดว้ยอ�ห�ร	และต�มกฎหม�ยอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง	
เพือ่ใหผู้บ้รโิภค	ปลอดภยัจ�กอนัตร�ยท่ีม�จ�กอ�ห�ร	(food	hazard)	ได้แก	่
อันตร�ยท�งก�ยภ�พ	อันตร�ยท�งเคมี	และอันตร�ยท�งชีวภ�พ
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 โภชนาการสมวยั	หม�ยถงึ	อ�ห�ร	(food)	ทีเ่ข้�สูร่่�งก�ยคนแล้ว 	
ร่�งก�ยส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์ในด้�นก�รเจริญเติบโต	ก�รค้ำ�จุนและ
ก�รซ่อมแซมส่วนต่�งๆ	ของร่�งก�ย 
	 กรณตีำ�บลควนร	ูเนือ่งจ�กวิถกี�รเกษตรของคนรุน่กอ่น	เปลีย่นแปลง
ไปต�มบรบิทท�งสงัคม	เดมิมกี�รปลกูผกัเอ�ไวกิ้นเอง	ตอ่ม�คนสว่นหนึง่หนั
ไปทำ�ง�นในโรงง�นอุตส�หกรรม	 มีชีวิตรีบเร่ง	 มักซื้อกับข้�วถุงหรือบริโภค 
ผักที่ปนเปื้อนส�รเคมีที่ซื้อม�จ�กตล�ด	ส่งผลต่อปัญห�เชิงสุขภ�พ	
	 ก�รทำ�แผนชมุชนเมือ่ป	ี2546	ประเดน็เรือ่งก�รเกษตรของช�วควนร	ู
ไดเ้คยเสนอทศิท�งของเกษตรปลอดจ�กส�รเคม	ีมแีกนนำ�ชมุชนและ	อบต.
ควนรูร่วมกันคิด	 จนต่อม�เกิดธน�ค�รอ�ห�รชุมชน	 ที่เริ่มต้นม�ก่อนระยะ
แรก	3	ไรม่�เปน็ซ้ือทีด่นิเพิม่	7	ไร	่สร�้งฐ�นสำ�คญั	แหลง่ผลติอ�ห�รชมุชน	
ก�รรวมกลุ่มกิจกรรม	และเป็นห้องเรียนกับ	ช�วบ้�น	และกลุ่มองค์กรต่�งๆ	
มีชื่อเรียกว่�	ธน�ค�รอ�ห�รชุมชน	7	ไร่	7	เรื่อง	7	ร้อย
	 7	ไร่	 -	หม�ยถึงขน�ดที่ดิน
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	 7	เรื่อง	-	หม�ยถึงกิจกรรม	7	เรื่อง	ได้แก่	ก�รปลูกไผ่	ก�รปลูก
ผักสวนครัว	ก�รปลูกสมุนไพร	ก�รทำ�ปุ๋ยอินทรีย์	ก�รเลี้ยงปล�	ก�รเลี้ยง
ไก่ไข่และก�รเพ�ะชำ�กล้�ไม้	
	 7	ร้อย	-	หม�ยถึงร�ยได้ของธน�ค�รอ�ห�รเฉลี่ยวันละ	700	บ�ท
	 ธน�ค�รอ�ห�รชุมชนมุ่งหวัง	 เป็นแหล่งอ�ห�รของชุมชน	ช�วบ้�น
ส�ม�รถนำ�ต้นไม้ไปปลูกเอ�ไว้	 และกลับม�เก็บเกี่ยวผลผลิตไว้กินไว้ใช้ใน 
ครัวเรือน	ช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยประจำ�วัน	ห�กมีเหลือก็นำ�ไปข�ยเพื่อสร้�ง
ร�ยได้	
	 “เม่ือโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�ร	 และ
โภชน�ก�รฯ	 เข้�ม�	 จึงนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ในอีกระดับหนึ่ง	 ซึ่งกิจกรรม 
ที่ธน�ค�รอ�ห�รชุมชนทำ�ขณะนี้ได้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์	 ซึ่งมีพันธุ์ข้�ว 
พนัธุผ์กัพ้ืนบ�้น	เกบ็ในอ�ค�รศนูยเ์มลด็พนัธุ	์ทีต่ัง้อยูก่ล�งทุง่น�	เร�ยงัจะมี
ก�รดำ�เนนิก�รในก�รเกบ็เมลด็พนัธุพ์ชืท้องถิน่ต�่งๆ	ไมใ่หส้ญูห�ยและรกัษ�
เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นเอ�ไว้	เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน”
	 ถ่ันมองว่�ส่วนนี้ส�ม�รถตอบปัญห�เรื่องคว�มมั่นคงอ�ห�ร	 ขณะ
เดียวกัน	ได้ใช้งบจ�กโครงก�รส่วนหนึ่งให้ช�วบ้�นกลับไปสำ�รวจ	ระดับครัว
เรอืนว�่	แตล่ะบ�้นมีพันธุไ์ม้และพันธุพื์ชอะไรอยูอ่ย�่งละเอียด	เพือ่รวบรวม
พันธุ์	 หรือบ�งอย่�งที่ข�ดจะได้ห�จ�กที่อื่นม�ทดแทนได้	 นอกจ�กธน�ค�ร
เมล็ดพันธุ์	ยังมีก�รทำ�ธน�ค�รน้ำ�เพื่อก�รเกษตรและเป็นแหล่งพันธุ์สัตว์น้ำ�
	 “เร�เน้นคว�มปลอดภัยท�งด้�นอ�ห�ร	คว�มมั่นคง	และสัมม�ชีพ	
คนที่จะทำ�ง�นนี้ต้องสุจริต	 ซื่อสัตย์	 มีคุณธรรม	 เป็นข้อห้�มของที่นี่คือจะ
ต้องไม่ใช้ส�รเคมี	 ส�รพิษในก�รทำ�เกษตรกรรม	 ส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิต
เองในชุมชนและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก”
	 น�ยกอบต.ควนรู	 กล่�วว่�	 ธน�ค�รอ�ห�รชุมชน	 เป็นแบบอย่�ง
ให้มีก�รปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนในตำ�บล	 ทำ�ให้ชุมชนมีแหล่งอ�ห�ร
ปลอดภัย	 สร้�งหลักประกันในเรื่องคว�มมั่นคงเรื่องอ�ห�ร	 ห�กเหลือจ�ก
ก�รบริโภคจึงจะมีก�รข�ยเป็นร�ยได้เสริม	
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	 หลงัจ�กทีป่ระชมุสม�ชกิธน�ค�รอ�ห�รชุมชน	และโครงก�รบรูณ�ก�ร 
ง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�ร	และโภชน�ก�รฯ	มีก�รส่งเสริมครัวเรือน 
ม�สมัครเป็นสม�ชิกของกลุ่มตล�ดสีเขียว	เกษตรกร	เข้�ร่วมร�ว	40	คน 
ซึ่งจะต้องกลับไปพัฒน�ก�รผลิตท่ีปลอดภัย	 เหลือบริโภคขย�ยผลนำ�ไป
จำ�หน่�ยที่ตล�ดสีเขียว	โดยสร้�งระบบก�รรองรับกิจกรรมนี้กล่�วคือ	
	 -	ก�รดูแลแปลงปลูก	
	 -	ก�รดูแลพันธุ์พืชผักต่�งๆ
	 -	พัฒน�ระบบก�รเก็บรวบรวมผลผลิต
	 -	พัฒน�ระบบบรรจุภัณฑ์	
	 “ถ�้เร�ดำ�เนนิก�รตอ่เนือ่งไปอย�่งนี	้มัน่ใจว่�จะสร�้งคว�มมัน่คงด้�น
อ�ห�ร	และสมัม�ชีพ	ของคนในชมุชนใหค้นอยูไ่ด้โดยไมม่ปีญัห�เรือ่งอ�ห�ร	
เรียกว่�ส�ม�รถสร้�งภูมิคุ้มกันด้�นอ�ห�ร	ให้กับชุมชน	โดยใช้หลักปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง”	
	 ถั่นเล่�ว่�	 ผลพวงโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�น
อ�ห�ร	 และโภชน�ก�รฯ	 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำ�ให้คน	 ได้ม�ประชุมกัน 
บ่อยขึ้น	สร้�งก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้�งปัญญ�ให้กับคน	รู้จักคิดวิเคร�ะห์
ด้วยเหตุผล	จะทำ�ให้ช�วบ้�นมีก�รคิดสะท้อน	ย้อนกลับไปด้�นหลัง	ว่�เมื่อ
ก่อน	 ปัจจุบัน	 อน�คต	 เป็นอย่�งไรกับระบบอ�ห�ร	 เกิดก�รพึ่งพ�ตนเอง	
ซึ่งนอกจ�กธน�ค�รอ�ห�รชุมชนท่ีเป็นหลัก	 มีก�รขย�ยไปสู่ธน�ค�รปล�	
ธน�ค�รน้ำ�	ธน�ค�รเมล็ดพันธุ	์ซึง่ทุกกจิกรรมทำ�เพือ่ชุมชนและมคีว�มยัง่ยนื	
นอกจ�กมติดิ�้นอ�ห�ร	อบต.พรอ้มตอ่ยอดเปน็หมูบ่�้นทอ่งเทีย่ว	เชงิเกษตร-
กรรมและก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และพัฒน�เป็นมห�วิทย�ลัยชีวิต	
 
ขับเคลื่อนด้วยพลังวิชาการ
	 โครงก�รติดต�มผลก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก�รบริโภคและ
สถ�นก�รณ์สุขภ�พระยะย�ว	 (Cohort-Study)	 ในโครงก�รบูรณ�ก�รง�น
สร้�งเสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�รและโภชน�ก�ร	 กรณีศึกษ�	 จังหวัดสงขล� 
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ของสถ�บนัก�รจดัก�รระบบสขุภ�พ	มห�วิทย�ลยัสงขล�นครนิทร	์(สจรส.ม.อ.)
สนบัสนนุโดยสำ�นกัง�นกองทุนสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ	(สสส.)	โดย	
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ	มีก�รลงเก็บข้อมูลโดยสุ่มเก็บตัวอย่�งเลือด
และปสัส�วะ	กรณคีวนร	ูจำ�นวน	168	ร�ย	โดยมรี�ยละเอยีดผลก�รเกบ็ขอ้มลู
ประมวลเป็นสถ�นก�รณ์สุขภ�วะของเด็กตำ�บลควนรู	 ด้�นภ�วะโภชน�ก�ร
พบว่�เด็กอ�ยุ	6	เดือน	-	5	ปี	ร้อยละ	5.1	น้ำ�หนักน้อยกว่�เกณฑ์	ร้อยละ 
9.6	ส่วนสูงต่ำ�กว่�เกณฑ์	 ร้อยละ	3.6	 เริ่มอ้วน	และร้อยละ	3.6	อ้วน 
เด็กประม�ณร้อยละ	8	มีภ�วะซีด	
	 ส่วนภ�วะโภชน�ก�ร	 เด็กอ�ยุ	 6-14	 ปี	 ร้อยละ	 4.3	 ส่วนสูง
ต่ำ�กว่�เกณฑ์	 ร้อยละ	 2	 น้ำ�หนักน้อยกว่�เกณฑ์	 ร้อยละ	 10	 เริ่มอ้วน 
รอ้ยละ	3.7	อว้น	และรอ้ยละ	5.6	ผอม	เดก็ประม�ณรอ้ยละ	13	มภี�วะซีด
	 จ�กกรณีตัวอย่�ง	พบว่�ภ�วะซีดเป็นตัวเลขที่สูงจนน่�ห่วง	เกิดจ�ก
ปัญห�ด้�นโภชน�ก�รโดยตรง	
 อมิตา ประกอบชัยชนะ	 รองน�ยก	 อบต.ควนรู	 กล่�วว่�	 หลัง	
พญ.ลัดด�	เข้�ม�วิจัยโดยก�รตรวจเลือด	และคืนข้อมูลให้กับตำ�บล	มีก�ร
เชญิผู้เก่ียวขอ้งทกุภ�คสว่นม�รบัฟงัไดร้บัรูว่้�เดก็ในพืน้ทีส่ว่นม�กมภี�วะซีด	
และเมื่อสัมภ�ษณ์ผู้ปกครองพบข้อมูลว่�เด็กมักไม่ได้รับประท�นอ�ห�รเช้�	
	 “พอคืนข้อมูลเร�ก็ม�จัดประชุมและ	 คิดกิจกรรมลงลึกที่โรงเรียน
ก่อน	 เพร�ะข้อมูลที่ได้ก็ม�จ�กเด็ก	 3	 แห่ง	 ในพื้นที่	 และศูนย์เด็กเล็ก 
3	ศูนย์	ปัญห�	ที่หมอลัดด�บอกคือ	ก�รข�ดอ�ห�รเช้�	และก�รบริโภคผัก 
ผลไม้ที่น้อยเกินไป	ทำ�ให้ร่�งก�ยไม่ส�ม�รถดูดซึมอ�ห�รได้ดี”	
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	 เมื่อผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน	และครู	รับทร�บปัญห�ดังกล่�วมีก�รนัด	
ผู้ปกครองม�ประชุม	เผยแพร่คว�มรู้ในกรณีปัญห�และหนท�งปรับตัว
	 “อย่�งเช่นก�รต้องกินอ�ห�รเช้�	ก็เน้นย้ำ�ผู้ปกครอง	ส่วนผักผลไม้	
โชคดวี�่	งบประม�ณร�ยหวัของอ�ห�รกล�งวนัทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�รเพิม่จ�ก	
13	บ�ทเป็น	20	บ�ท	ส�ม�รถจัดผลไม้ให้เด็ก”	อมิต�เล่�	และเมื่อรู้ปัญห�	
ท�ง	 สจรส.ม.อ.	 ยังหนุนเสริมโดยนำ�ครูและหัวหน้�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กม� 
ดูง�นทีศ่นูยพ์ฒัน�เดก็เลก็	ทีค่�่ยเสน�ณรงค	์อำ�เภอห�ดใหญ	่ซึง่เปน็ตน้แบบ 
ในก�รจดัอ�ห�รทีใ่ช้โปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นก�รคำ�นวนคณุค�่ท�งส�รอ�ห�ร	
และยังมีก�รให้คว�มรู้ในเรื่องนี้เพิ่มเติม	 เช่นโครงก�รอบรมปฏิบัติก�รเรื่อง
ก�รจัดอ�ห�รกล�งวันที่มีคุณภ�พสำ�หรับโรงเรียน	
	 เหล่�นี้เป็นก�รเริ่มต้นแก้ปัญห�	 ต่อม�เมื่อมีก�รประชุมผู้เกี่ยวข้อง	
ได้มองภ�พว่�กรอบก�รขับเคลื่อนคงไม่จำ�กัดอยู่เฉพ�ะเด็กและเวล�ที่อยู่ 
ในโรงเรียน	เพร�ะเด็กกินมื้อกล�งวันที่โรงเรียนเพียงมื้อเดียว	เวล�ที่เหลือ
ส่วนใหญ่เด็กอยู่นอกรั้วโรงเรียน	 จำ�เป็นต้องทำ�กระแสให้เกิดในชุมชนด้วย	
จงึทำ�ใหเ้กดิโครงก�รตล�ดนดัสเีขยีว	เพือ่ใหค้นในชมุชนเหน็คว�มสำ�คญักบั
ก�รบริโภคแบบปลอดภัย
	 “ตอนที่ช�วบ้�นตอบรับเข้�ร่วมกลุ่มตล�ดสีเขียว	 44	 ครัวเรือน	
กระบวนก�รก็คือ	 อบต.จะเป็นแกน	 จะมีก�รสมัครเข้�ม�ร่วมกลุ่ม	 มีก�ร 
ตรวจรบัรองผลผลติว�่ปลอดส�รพษิ	โดยคว�มรว่มมอืของ	รพ.สต.	ประส�น	
กับโรงพย�บ�ลรัตภูมิ	 ถ้�ผ่�นก�รตรวจ	 จะมีก�รให้ฉล�กอ�ห�รปลอดภัย
สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ว�งข�ย”
	 อมิต�มองว่�กระบวนก�รบูรณ�ก�ร	3	ส่วน	คือคว�มมั่นคง	คว�ม
ปลอดภัย	และโภชน�ก�ร	สำ�หรับควนรู	อธิบ�ยภ�พได้ตั้งแต่เริ่มก�รผลิต
	 “ก�รปลูกเอง	 ผลิตเองเป็นคว�มม่ันคงท�งอ�ห�รอยู่แล้ว	 เพร�ะ 
ไม่ต้องไปพ่ึงที่อื่น	 ชุมชนอื่น	 เมื่อเร�ปลูกเองก็จะไม่มีก�รใช้ส�รปนเปื้อน 
ส�รพิษ	 ม�เจือปนกระบวนก�รผลิตซึ่งท�ง	 อบต.เป็นแกนนำ�หลักส่งเสริม 
ใช้ปุ๋ยชีวภ�พ	 โดยใช้เศษอ�ห�รม�ทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พและทำ�ปุ๋ย	 ทำ�ให้ได้ 
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ผลผลิตทีป่ลอดภัยตอ่ก�รบรโิภคสง่ผลตอ่ด�้นโภชน�ก�รทีถ่กูตอ้ง	มคีณุค�่
กับร่�งก�ย”	
	 เธอมองว�่คว�มมัน่คงและปลอดภยั	ช�วบ�้นเข�้ใจแลว้	แตโ่ภชน�ก�ร 
เปน็คว�มรู้ใหม่ทีช่�วบ�้นมกัไมรู่ม้�กอ่นว่�ควรกนิอย�่งไร	ทีจ่ะเกดิประโยชน์
กับร่�งก�ยจริงๆ	ซึ่งโครงก�รฯ	ทำ�ให้ช�วบ้�นเข้�ใจม�กขึ้น”	
	 โดยเฉพ�ะข้อมูล	 พญ.ลัดด�	 ทำ�ให้คนควนรูเข้�ใจคำ�ว่�โภชน�ก�ร 
ได้รู้ว่�ควรปรับตรงไหน	 รองน�ยกฯ	 อบต.ควนรูเล่�ว่�คำ�แนะนำ�จ�ก	 พญ.	
ลดัด�อกีประเด็นหนึง่เกีย่วกบัอ�ห�รขยะ	มกี�รใหค้ว�มรูก้บัช�วบ�้น	ชมุชน	
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
	 “ในอดีตผู้ปกครองต�มใจลูก	 ซื้อขนมกรุบกรอบให้เด็กใส่กระเป๋� 
ม�กินแทนอ�ห�รเช้�	พอมีโครงก�รฯ	เร�บอกเข�ว่�	เอ�ม�ได้	แต่ไม่ให้กินที่ 
โรงเรยีน	ใหเ้กบ็กลับไป	หลงัจ�กนัน้ผูป้กครองกเ็ลยไมไ่ดท้ำ�แบบเดมิ”	เธอเล�่ 
ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สืบทอดม�จ�ก	พญ.ลัดด�คือโรงเรียนพ่อแม่	ที่จะจัด 
ที่	รพ.สต.	จะให้คว�มรู้กับม�รด�ที่ตั้งครรภ์และเด็กก่อนวัยเรียน	ให้คว�มรู้
เกี่ยวกับก�รบริโภค	และคว�มสำ�คัญของนมแม่	
 สุนิษา คงสม	 หัวหน้�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กวัดไทรใหญ่	 ตำ�บล 
ควนรู	เล่�ว่�มีเด็กในคว�มรับผิดชอบ	50	คน	อ�ห�รกล�งวันที่ใช้เลี้ยงเด็ก
ในช่วงก่อนมีไก่ต้มฟัก	แกงจืด	หลังได้ข้อมูลจ�ก	พญ.ลัดด�	มีก�รปรับเมนู 
โดยเฉพ�ะเพิ่มผลไม้	
	 “แต่เดิมคุณครูไม่ได้ลงไปควบคุมจริงจัง	 แต่ตอนหลังคุณครูลงไป 
กำ�หนดเมนู	 และวัตถุดิบเพื่อว่�ให้เพิ่มเติม	 ลด	 หรือว่�บ�งเมนูที่ไม่มี
ประโยชนก์ต็ดัไป”	เธอเล�่ซึง่	วัตถดุบิท่ีนำ�ม�ปรงุซ้ือม�จ�กช�วบ�้นในชมุชน	
ในละแวกโรงเรียน	หรือละแวกบ้�นของแม่ครัว	หรือรู้ว่�ผู้ปกครองคนไหน
ปลูกผัก	ผลไม้ชนิดไหน	เร�ก็ติดต่อเข�	ซื้อได้ในร�ค�ถูก	เพร�ะถือว่�ม�ให้
ลูกหล�น	บ�งคนให้ฟรี	ไม่มีก�รซื้อผักจ�กตล�ดทั่วไป	
	 “ท�งโครงก�รฯ	 ยังส่งเสริม	 เมล็ดพันธ์ุให้มีก�รปลูกผักที่ศูนย์ฯ 
ให้เด็กช่วยเท่�ที่ทำ�ได้	 มีคนข้�งนอกม�ช่วย	 ซึ่งแม้เด็กทำ�ได้ไม่เต็มที่เพร�ะ
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ยังเล็กแต่เป็นประสบก�รณ์กับเด็ก”	 เธอเล่�และว่�ส่วนก�รลดอ�ห�รขยะ 
ที่โรงเรียน	 มีก�รสอนในห้องเรียน	 ไม่ให้กินอ�ห�รขยะ	 ขนมกรุบกรอบ 
พร้อมกับขอคว�มร่วมมือจ�กผู้ปกครอง	ผ่�นก�รรณรงค์	และพูดคุย
 สุเทพ เซ่งล่าย	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดไทรใหญ่	 กล่�วว่�ก�รที่	
พญ.ลัดด�ลงม�ทำ�ข้อมูล	 ทุกส่วนในชุมชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วม	 โดยเฉพ�ะ
หลังเจ�ะเลือด	 เด็กและรู้ผลแล้วว่�มีปัญห�อย่�งไร	 เมื่อได้ผลกลับม�แล้ว
ก็ม�ขับเคลื่อน	และตื่นตัว	
	 “กรณกี�รปลูกผัก	เร�ทำ�ม�หล�ยเดอืน	เพร�ะคนรุน่นีเ้ริม่จะไมป่ลกู 
พืชเอ�ไว้กินเองเหมือนคนรุ่นก่อน	 แม้จะมีคว�มคิดว่�จะเลี้ยงอ�ห�รเช้� 
เด็กด้วยเพร�ะเด็กไม่ค่อยได้กินมื้อเช้�	 แต่งบที่ได้ม�ร�ยหัวเด็กจ�กรัฐบ�ล	
ถ้�คิดเลี้ยงอ�ห�รเช้�ไม่พอ	ต้องสร้�งคว�มตระหนักให้ผู้ปกครองม�กกว่�”	
	 ผอ.สุเทพว่�	 ขณะนี้เข�จึงไปร่วมกับโครงก�รรักป่�ต้นน้ำ�ทะเลส�บ
สงขล�	ปลูกต้นไม้ในสวนย�ง	ปลูกไม้ร่วมย�ง	และชวนคนในชุมชนเข้�ร่วม 
เพื่อจะม�ปลูกพืชอ�ห�รในสวนย�ง	 และอย�กให้เด็กนักเรียนรู้ส่วนนี้ด้วย	
เพร�ะเป็นคำ�ตอบเชิงรูปธรรมที่ปรับเปลี่ยนไปต�มคว�มเป็นจริง	 เป็นไปได้
และสอดคล้องกับวิถีชีวิต	
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	 “ทีผ่�่นม�	แมน้�ยก	อบต.สง่เสรมิก�รปลกูผกัม�ตลอด	ผมว�่ยงัไม่
ค่อยไดผ้ล	ตอ่ไปจะตอ้งมเีป�้หม�ยในกลุม่คนทีส่นใจปลกูผกัจรงิๆ	ม�พฒัน�	
ต่อยอดใหล้กูใหห้ล�น	สร�้งกระบวนก�รเรยีนรูใ้ห้สิง่เหล�่นี	้สบืตอ่ไปเรือ่ยๆ	
จ�กรุ่นสู่รุ่น	สำ�หรับโรงเรียนกำ�ลังมีก�รทำ�หลักสูตรเรื่องนี้ด้วย”	

ระบบความร่วมมือบนฐานจิตอาสา 
	 ถ้�มองกระบวนก�รขบัเคลือ่นชมุชนของควนรพูบว่�จุดเด่นอยูท่ีผู่น้ำ�
กลุม่ต่�งๆ	ล้วนมีคว�มผกูพนักบัถิน่ฐ�น	จติอ�ส�ทีห่วังพฒัน�ทอ้งถิน่อันเปน็
ที่รักให้พ้นจ�กปัญห�เดิมๆ	
	 ถั่น	จุลนวล	น�ยก	อบต.	เป็นศิษย์เก่�โรงเรียนชุมชนบ้�นโคกค่�ย	
เคยระหกระเหินออกจ�กชุมชนไปทำ�ง�นอยู่ที่จังหวัดสตูล	 เคยเป็นผู้ช่วย	
ส.ส.สตูลคนหนึ่ง	 จึงเห็นคว�มย�กลำ�บ�กของช�วบ้�น	 แล้วคิดมุ่งมั่นกลับ
ม�พัฒน�บ้�นเกิดตนเอง	
	 สุเทพ	 เซ่งล่�ย	 ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดไทรใหญ่	 เล่�ว่�ตนเอง
พืน้เพเปน็คนอำ�เภอจะนะ	แตม่�เปน็เขยควนร	ูและอ�ศัยอยูใ่นพืน้ทีม่�กกว่� 
20	ป	ีเปน็เหตผุลใหม้คีว�มมุง่มัน่จะทำ�ง�นเพือ่ชมุชนถิน่อ�ศัยทีผ่กูพนัแหง่นี	้
	 ขณะที่	คำานึง ศรีสุวรรณ์ ผู้อำ�นวยก�ร	โรงเรียนชุมชนบ้�นโคกค่�ย
ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงก�รบูรณ�ก�รฯ	 เป็นทั้งศิษย์เก่�รุ่นแรกโรงเรียน	 และ
บ้�นเกิดอยู่หน้�โรงเรียน	 ต้องก�รใช้โอก�สของก�รเป็นผู้นำ�ท�งก�รศึกษ�
ท้องถิ่น	ทำ�ง�นพัฒน�	จนเกษียณในอีก	5	ปีข้�งหน้�
	 “โรงเรียนนี้	เคยเป็นโรงเรียนประถมศึกษ�	ที่ห่�งไกลตอนนี้	ขย�ย
โอก�สถึงระดับมัธยมต้นมีนักเรียน	จำ�นวน	215	คน	ข้�ร�ชก�รครู	25	คน
พื้นที่	 14	 ไร่	 เร�มีก�รขับเคลื่อนโรงเรียน	 ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติก�รเกษตรอยู่รอบโรงเรียน	 มีแปลงผัก	 คอกหมู	 คอกไก่ไข่	
บ่อปล�ดุก	มะน�ว	มะละกอ”	ผอ.คำ�นึงเล่�	ดำ�เนินก�รม�	7-8	ปี	จนได้
รับร�งวัลต้นแบบสถ�นศึกษ�พอเพียงระดับประเทศ	 โดยเป้�หม�ยสำ�คัญ
ของโรงเรียนคือ	
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	 -	ผลก�รเรียน	เน้นทุกกลุ่มส�ระวิช�
	 -	ทักษะอ�ชีพ	 โดยกิจกรรมสำ�คัญให้เด็กทำ�	 ต�มแนวคิด	 เข้�ใจ 
	 	 เข้�ถึง	พัฒน�	และปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง	
	 เข�บอกว่�จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพ้ืนฐ�นของเด็กตั้งแต่อนุบ�ล	
ประถม	และมัธยม	ภ�วะทุพโภชน�ก�ร	ม�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�ง
ของสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	ของชุมชน	จึงม�คิดโครงก�รเกษตรเพื่อ
อ�ห�รกล�งวัน	โดยให้คว�มสำ�คัญในก�รปรับปรุง	โรงอ�ห�ร	โรงครัวและ
ก�รปรุงอ�ห�ร	
	 “ก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวันจะสนับสนุนให้เด็กปลูกผัก 
ต�มฤดูก�ลหมุนเวียน	แล้วเอ�ผักเข้�สู่โครงก�รอ�ห�รกล�งวัน	เอ�เงินทุน
ม�หมุนเวียนต่อ	 เร�เลี้ยงไก่ไข่	 100	ตัว	 ได้รับก�รสนับสนุนจ�กวิทย�ลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสงขล�	 เพียงพอสำ�หรับโครงก�รอ�ห�รกล�งวัน 
เหลือข�ยให้ชุมชนก�รเพ�ะเห็ด	 มีระบบครบวงจร	 ผลผลิต	 เข้�โครงก�ร
อ�ห�รกล�งวนั	เหลือนำ�ไปจำ�หน่�ยเป็นถุงละ	10-20	บ�ท	ให้กับผู้ปกครอง	
และชุมชนก�รปลูกไม้ผล	มีมะละกอ	มะน�วในท่อซิเมนต์”	
	 กระบวนก�รทุกอย่�ง	 เน้นนักเรียนได้ปฏิบัติจริงเพื่อให้มีทักษะชีวิต	
โดยก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยผู้ปกครอง	คณะกรรมก�รสถ�นศึกษ�	
	 โครงก�รเกษตรอ�ห�รกล�งวัน	 ต้องก�รยกระดับภ�วะโภชน�ก�ร	
ของโรงเรียนชุมชนบ้�นโคกค่�ย	 ให้มีคว�มเข้มแข็ง	 และส�ม�รถจัดก�ร
ตัวเองได้	 โดยมีตัวชี้วัดที่ผลผลิต	และก�รมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยสร้�ง
ยุทธศ�สตร์ก�รมีส่วนร่วมของคนในชุมชนคือเครือข่�ยผู้ปกครอง	เครือข่�ย
ผูน้ำ�	กลุ่มยวุเกษตรกร	คณะคร	ูผูบ้รหิ�ร	และอืน่ๆ	โดยก�รจัดทำ�แผนปฏิบตัิ
โครงก�รก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน	มีก�รปศุสัตว์	ประมง	และแปรรูป	
ผลผลิตถ้�ม�กเกินคว�มต้องก�ร	นำ�ไปแปรรูปและจำ�หน่�ย	ในรูปแบบของ
สหกรณ์โรงเรียน
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	 กระบวนก�รของโครงก�รบูรณ�ก�รอ�ห�ร	 มีหลักสูตรสถ�นศึกษ�	
โดยครูส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอน	ในกลุ่มส�ระวิช�ก�รง�น	พื้นฐ�นอ�ชีพ	
กลุ่มส�ระวิช�สังคม	 ท่ีเน้นเรื่องจริยธรรมนักเรียน	 ให้มีคว�มรู้คู่คุณธรรม 
ให้นำ�ไปพัฒน�ทักษะชีวิต	เพื่อสร้�งผลผลิตและพัฒน�	กระบวนก�รอ�ห�ร
ในโรงเรียน	
	 จ�กก�รดำ�เนนิก�รอย�่งตอ่เนือ่ง	ขณะนีไ้ดร้บัก�รยกยอ่งเปน็โรงเรยีน
อ�ห�รกล�งวัน	 แบบยั่งยืนระดับประเทศ	 3	 ปีซ้อน	 จุดเด่นคือกิจกรรม
ก�รเล้ียงสุกร	 เล้ียงไก่ไข่	 ปลูกผัก	 ล่�สุดจังหวัดสงขล�ได้เอ�โรงเรียน
ชุมชนบ้�นโคกค่�ยเป็นโรงเรียน	 ต้นแบบของโครงก�รเกษตรเพื่ออ�ห�ร 
กล�งวัน	และในมกร�คม	2558	สมเด็จพระเทพฯ	จะเสด็จเยี่ยมโรงเรียน
ในโครงก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน	
	 “เร�ได้ทำ�ต�มกระบวนก�รของโครงก�รบูรณ�ก�รอ�ห�ร	 โดยเน้น
พืน้ท่ี	กระบวนก�ร	ผลผลติ	ก�รมสีว่นรว่มของชมุชนเนน้ว�่ผลผลติ	เพือ่นำ� 
ม�แก้ปัญห�ทุพโภชน�ก�รของโรงเรียน	ซึ่งนักเรียนของเร�ในขณะนี้	ทุกคน 
ทุกระดับชั้น	 รับประท�นอ�ห�รกล�งวัน	 100%	 มีกองทุนผลผลิตม� 
สนับสนุน	ซึ่งงบประม�ณม�จ�ก	2	ส่วน	คือ	ท�งร�ชก�ร	อบต.ควนรู	และ
ภ�คเอกชน”	ขณะนีผ้ลผลติทีป่ลกูเพยีงพอทีจ่ะม�ทำ�โครงก�รอ�ห�รกล�งวัน 
ถ้�ไม่พอ	 ก็เอ�ม�จ�กผลผลิตในชุมชน	 ซึ่งได้รับก�รอุดหนุนจ�กชุมชน 
โดยคว�มรว่มมอืของครู	นกัเรียน	ชมุชน	ช�วบ�้น	มองอน�คตว�่จะทำ�ตอ่ไป 
เพื่อเป็นต้นแบบพัฒน�	 ไม่เพียงเท่�นั้นด้�นอื่น	 เช่น	 ระบบสุข�ภิบ�ลใน 
โรงอ�ห�ร	ซึ่งท�งโรงพย�บ�ลรัตภูมิได้ส่งทีมทันตแพทย์	ม�ทำ�โครงก�รทันต
สุขภ�พ	 เด็กโคกค่�ย	 ยิ้มสวย	ฟันสวย	ปลอดฟันผุ	 มีก�รให้คว�มรู้เรื่อง
ก�รกินอ�ห�รที่ถูกวิธี	 กับเครือข่�ยผู้ปกครอง	 แนะนำ�ก�รกินอ�ห�รทุกมื้อ
ในแต่ละวัน	เพร�ะเด็กเวล�ส่วนม�กเกี่ยวข้องกับบ้�นและชุมชน	
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	 “เร�รณรงคใ์หเ้ดก็กนิผลไม	้สว่นหนึง่เร�ปลกูในโรงเรยีน	มกี�รลดขนม 
กรุบกรอบ	ไมใ่หม้กี�รจำ�หน�่ยน้ำ�อดัลมในโรงเรยีน	นกัเรยีนไมใ่หอ้อกไปกนิ 
ข้�งนอก	 เพร�ะในโรงเรียนกินฟรี	 ถ้�ไปกินข้�งนอก	 จะถูกมองว่�มีเงิน 
“โอ้รด”	 (โอ้อวด)	 อ�จถูกตัดไม่ให้กินที่โรงเรียนตอนนี้เร�คิดว่�จะเลี้ยง 
อ�ห�รเช�้ดว้ย	เพร�ะอ�ห�รเช�้เปน็มือ้สำ�คญัทีส่ดุ	ช่วยคุณภ�พชวิีตนกัเรยีน
ดีขึ้น”
	 ทุกวันนี้โรงเรียน	 ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูง�น	 ไม่ต่ำ�กว่�	 300	 คณะ
จ�กกลุ่ม	องค์กร	หน่วยง�นต่�งๆ	ทั่วประเทศ	และ	ผอ.ก็ได้รับเชิญไปเป็น
วิทย�กรให้กับหน่วยง�นต่�งๆ	ภ�ยนอก	
	 สำ�หรับปัญห�ในก�รดำ�เนินก�รที่ผ่�นม�พบก�รข�ดแคลนน้ำ�	ต่อม� 
กรมทรัพย�กรน้ำ�ฯ	ได้เข้�ม�ช่วยเหลือ	เจ�ะบ�ด�ล	ปัญห�ข�ดงบประม�ณ
และครซูึง่เปน็ผูห้ญงิสว่นใหญ	่แรงง�นจงึนอ้ย	ใช้นกัก�รภ�รโรงและนกัเรยีน
ม�ช่วย
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จุดเปลี่ยนตำาบลชะแล้
	 ตำ�บลชะแล้	 อำ�เภอสิงหนคร	 จังหวัดสงขล�	 เนื้อที่ประม�ณ 
5,561	ไร่	ประช�กรร�ว	2,815	คน	มี	528	ครัวเรือนตั้งอยู่ริมทะเลส�บ
สงขล�	 มีทรัพย�กรธรรมช�ติป่�ช�ยเลน	 เนินเข�เล็กๆ	 พื้นที่ร�บลุ่ม 
แหล่งน้ำ�ธรรมช�ติมีท้ัง	 ห้วย	 หนอง	 คลอง	 บึง	 ประช�ชนส่วนใหญ่
ประกอบอ�ชพีท�งด�้นเกษตรกรรม	ตอ่ม�คนจำ�นวนม�กหนัไปทำ�ง�นรบัจ�้ง 
ในโรงง�นอุตส�หกรรม	แบบเช้�ไปเย็นกลับ
	 ครัง้ทีน่�ยขนุทอง	บณุยประวิตร	อดตีน�ยกองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บล
ชะแล้	มองเห็นปัญห�สุขภ�พของประช�ชนในพื้นที่เป็นปัญห�ใหญ่	 เพร�ะ
สถิติช�วชะแล้ใช้รถพย�บ�ลตำ�บล	เฉลี่ย	24	เที่ยวต่อเดือน	มีผู้ป่วยโรค
เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง	ข้อมูลจ�กสถ�นีอน�มัยตำ�บลชะแล้	112	คน	
ถือว่�อยู่ในเกณฑ์สูง	 นอกจ�กนั้นมีดัชนีคนเป็นโรคภูมิแพ้และเสียชีวิตกับ
มะเร็งจำ�นวนม�กขึ้น	
	 น�ยขุนทอง	 ได้รับก�รอุดหนุนจ�กสถ�บันวิจัยระบบสุขภ�พภ�คใต้
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถ�บันจัดก�รระบบ
สุขภ�พหรือ	สจรส.ม.อ.	เมื่อปี	2550	ชักชวนม�ทำ�แผนสุขภ�พตำ�บลเกิด
กระบวนก�รต่�งๆ	ต�มม�	ที่สำ�คัญคือแผนสุขภ�พตำ�บลชะแล้	พ.ศ.2550
	 ส่วนที่นับได้ว่�นำ�ม�เป็นพื้นฐ�นให้กับโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�ง
เสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�รและโภชน�ก�รฯ	ในปัจจุบันคือก�รนำ�โครงก�รของ
แผนสุขภ�พตำ�บลชะแล	้พ.ศ.2550	ไปปฏบิตักิ�รจรงิโดยบรรจใุนขอ้บญัญตัิ
งบประม�ณร�ยจ่�ยปี	 พ.ศ.2551	 ของ	 อบต.ชะแล้	 เช่น	 โครงก�รปลูก 

(2) ชะแล้ : ความคาดหวังธรรมนูญสุขภาพ
 กับปัจจัยการเมืองท้องถิ่น
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ทกุอย�่งทีก่นิ	กินทกุอย�่งทีป่ลกูและโครงก�รเมนสูขุภ�พ	โครงก�รครวัเรอืน
ถูกสุขลักษณะต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง	 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ลด 
ส�รเคมีภ�ยในครัวเรือนของช�วชะแล้	
	 หลังจ�กไดแ้ผนสขุภ�พจงัหวะเดยีวกบักำ�ลงัมกี�รร�่งธรรมนญูว�่ดว้ย
สุขภ�พแห่งช�ติ	 ผู้เกี่ยวข้องแนะนำ�ว่�ตำ�บลชะแล้น่�จะทำ�ธรรมนูญสุขภ�พ
แห่งแรกของประเทศไทยระดับพื้นที่	
	 วตัถปุระสงคก์�รดำ�เนนิก�รธรรมนญูสขุภ�พ	1.เพือ่สร�้งกระบวนก�ร
ให้คนในชุมชนรับรู้	 เข้�ใจ	 และตระหนักในภ�วะสุขภ�พของตนเองของคน 
ในตำ�บลชะแล	้2.เพ่ือสร�้งกระบวนก�รมสีว่นรว่มในก�รกำ�หนดแนวท�งก�ร
สร้�งระบบสุขภ�พของคนในตำ�บลชะแล้	 และ	 3.เพื่อสร้�งพลังขับเคลื่อน
ระบบสขุภ�พตำ�บลชะแล	้โดยบคุคลกลุม่ต�่งๆ	ทกุคน	ทกุครวัเรอืนทัง้พืน้ที	่
	 กระบวนก�รร่�งธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลชะแล้	 ได้ใช้ข้อมูลวิช�ก�ร 
จ�กผลสำ�รวจสถ�นก�รณ์สุขภ�วะของครอบครัวและประช�ชนตำ�บลชะแล้ 
โดยศูนย์พัฒน�ครอบครัวตำ�บลชะแล้	 ร่วมกับ	 อสม.ตำ�บลชะแล้	 และ
วิทย�ลัยพย�บ�ลบรมร�ชชนนีสงขล�	 รับก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�ก
กองทุนระบบหลักประกันสุขภ�พระดับพื้นที่	 ตำ�บลชะแล้	 ม�ประกอบ
เป็นแบบสำ�รวจที่ร่วมกันออกแบบโดย	 สถ�บันวิจัยระบบสุขภ�พภ�คใต้
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	(สวรส.ภ�คใต้	มอ.	-	ปัจจุบันคือ	สจรส.ม.อ.)	
กบันกัวชิ�ก�รสำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดัสงขล�	จึงได้ขอ้มลูใช้ประกอบก�ร
ร่�งธรรมนูญสุขภ�พ	ข้อมูลดังกล่�วมีก�รลงสำ�รวจ	580	ครัวเรือน	คำ�ถ�ม	
40	ข้อ	
	 ห�กจะกล่�วยกตัวอย่�ง	เฉพ�ะส่วนเกี่ยวข้องกับระบบอ�ห�รเช่น	
	 -	แนวทางสร้างเสริมสุขภาพในครัวเรือนอาหารปลอดภัย	 20% 
	 	 ออกกำาลังกาย	17%	พักผ่อน	17%
	 -	การใช้สารเคมีในชีวิตประจำาวันของครัวเรือน	 ใช้สารเคมี	 34% 
	 	 ซึ่งเป็นสารกำาจัดแมลง	 6.4%	 สารทำาความสะอาด	 30%	 และ 
	 	 อื่นๆ	อีก	1.7%	ในส่วนนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันสาร 
	 	 เคมีในครัวเรือน	43%	
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	 -	สถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร	ชอบอาหาร	หวาน	มัน	 
	 	 เค็มจัด	17%	ใช้ผงชูรส	37%	ใช้สีสังเคราะห์ในอาหาร	1.7%	 
	 	 นำาพลาสติกมาใส่อาหารร้อน	6.5%	ซื้อแกงถุง	14%	ขนมกรุบ 
	 	 กรอบ	16%	สถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคน้ำาอัดลม	บริโภค	 
	 	 31%	 ซึ่งเป็นการบริโภคนานๆครั้ง	 19%	 กรณีบริโภคทุกวัน 
	 	 มี	0.4%
	 -	พฤติกรรมการดูแลสุขภาพจากการบริโภคอาหาร	 ปลูกทุกอย่าง 
	 	 ที่กิน	30%	ล้างก่อนปรุง	45%	มีการรวมกลุ่มเฝ้าระวัง	2.8%
	 -	ผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อน	 เคยได้รับผล 
	 	 กระทบ	13%	ซึ่งได้รับจากผัก	9.6%	ผลไม้	 7.6%	 เนื้อสัตว์	 
	 	 6.4	%	และอาหารทะเลแปรรูป	5.3%
	 ข้อมูลดังกล่�วนี่เอง	 ถูกนำ�ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รยกร่�งธรรมนูญ
สุขภ�พตำ�บลชะแล้	 จนได้ธรรมนูญสุขภ�พชะแล้เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย	 ธรรมนูญสุขภ�พ	 ไม่ใช่ตัวบทกฎหม�ย	 แต่เป็นข้อตกลง 
ท�งสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 ยึดถือ	 ตระหนัก	 เป็นกติก�สังคม	 ที่ไม่มี
ผลอำ�น�จบังคับ	 เป็นกติก�ในก�รอยู่ร่วมกัน	 ส�ม�รถนำ�ไปอ้�งอิงเพื่อก�ร 
พัฒน�	
	 หลังผ่�นกระบวนก�รประช�พิจ�รณ์แล้วได้ประก�ศใช้ธรรมนูญ
สุขภ�พตำ�บลชะแล้อย่�งเป็นท�งก�ร	 เม่ือ	 3	 เดือนพฤษภ�คม	 2552 
มีสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลชะแล้	เป็นศูนย์กล�งขับเคลื่อน	
	 ภ�พรวมย่อๆท่ีน่�สนใจของธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลชะแล้	 เช่น	
หมวดที่	1	ปรัชญ�แนวคิดของระบบสุขภ�พตำ�บลชะแล้	หมวด2	ก�รสร้�ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสุขภ�วะช�วชะแล้	 หมวดที่	 3	 ก�รควบคุม	
ป้องกันปัจจัยที่คุกค�มต่อสุขภ�พ	สุขภ�วะคนชะแล้	หมวดที่	4	ก�รบริก�ร	
ติดต�ม	ประเมินผล	ด้�นสุขภ�พ	และสุขภ�วะชุมชนคนชะแล้	หมวดที่	5	
ก�รสร้�งและพัฒน�บุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุข	 พัฒน�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นและ
แพทย์แผนไทย	หมวดที่	6	ก�รคุ้มครองสิทธิ	ของผู้บริโภคหมวดที่	7	ก�ร
ประช�สัมพันธ์	เผยแพร่คว�มรู้	และบริก�รข้อมูลหมวดที่	8	เศรษฐกิจพอ
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เพียงและ	 หมวดที่	 9	 ก�รเงินและก�รระดมทรัพย�กรเพื่อสนับสนุนก�ร 
สร้�งเสริมสุขภ�พ	
	 นอกแผนสขุภ�พตำ�บลชะแล	้ป	ี2550	ธรรมนญูสขุภ�พ	ตำ�บลชะแล ้
ปี	 2552	 ในพื้นที่มีก�รขับเคลื่อนสมัชช�สุขภ�พตำ�บล	 มีภ�คีเครือข่�ยใน
พื้นที่ตำ�บลชะแล้	ประกอบด้วย	
	 1.	 สถ�นศึกษ�โรงเรียนวัดชะแล้
	 2.	 สถ�นศึกษ�โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทย�	
	 3.	 สถ�นีอน�มัยตำ�บลชะแล้
	 4.	 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำ�บลชะแล้
	 5.	 สภ�วัฒนธรรมตำ�บลชะแล้
	 6.	 กองทุนสัจจะวันละ	1	บ�ท	ตำ�บลชะแล้
	 7.	 ชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บลชะแล้	
	 8.	 สำ�นักธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลชะแล้
	 9.	 อสม.	ประจำ�หมู่บ้�น
	 10.	กลุ่มเย�วชนวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ตำ�บลชะแล้
	 11.	วิส�หกิจชุมชน	กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำ�บลชะแล้
	 12.	สภ�องค์กรชุมชนตำ�บลชะแล้
	 13.	ศูนย์พัฒน�คุณธรรมตำ�บลชะแล้
	 14.	คณะกรรมก�รดูแลคุ้มครองผู้บริโภคตำ�บลชะแล้
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	 น�ยขุนทองเคยกล่�วว่�	 ก�รยกร่�งธรรมนูญสุขภ�พ	 ทำ�ให้ได้ร่�ง 
องค์คว�มรู้ของช�วชะแล้	 เป็นพลังสำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รขับเคลื่อน
กระบวนก�รสร้�งสุขภ�วะให้เกิดแก่ชุมชน	 เป็นโอก�สเห็นได้ว่�ก�รพัฒน�
นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วม	หลังประก�ศใช้ธรรมนูญสุขภ�พ	เกิดผล
รปูธรรม	เชน่	โรงเรียนวัดชะแลต้ัง้ชมรมโนร�ห	์อ�้งอิงจ�กธรรมนญูฯ	หมวด 
ที่	2	ข้อที่	9	จัดก�รออกกำ�ลังก�ยแบบโนร�บิก	ต�มธรรมนูญ	หมวด	4 
ข้อ	 19	 ยกฐ�นะสถ�นีอน�มัยตำ�บลชะแล้เป็นโรงพย�บ�ลได้เมื่อเดือน
กันย�ยน	2552	ต�มธรรมนูญหมวดที่	5	ข้อ	29	จัดง�นสมัชช�ปีละครั้ง	
เพื่อก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม	 ได้ต�มหมวด 
ท่ี	7	ขอ้	ที	่45	ตัง้ศูนยพ์ฒัน�คณุธรรม	สร�้งคนดอีอกสูส่งัคม	ต�มธรรมนญูฯ
ในหมวดที่	8	ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนเพิ่มขึ้น	เกิดธน�ค�รต้นไม้	กลุ่ม
ผักถุง	กลุ่มบ้�นสุขภ�วะ	กลุ่มกะเท�ะข้�วกล้อง	ที่ผู้นำ�ม�พบกันทุกเดือน 
ทีส่ำ�นกัง�นธรรมนญูสขุภ�พ	มกีระบวนก�รพดูคยุแลกเปลีย่น	ทำ�	mapping	
 นายณพงศ์ แสงรวี แกนนำ�กลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร้ส�รพิษ	 ตำ�บล 
ชะแล้	 กล่�วว่�	 หลังประก�ศใช้ธรรมนูญสุขภ�พ	 มีผลเกิดขึ้นหล�ยอย่�ง	
เช่น	คนรู้จักเลือกกินอ�ห�รปลอดภัยม�กขึ้น	
	 แตแ่ลว้คว�มเปล่ียนแปลงกม็�เยอืนชะแลค้รัง้สำ�คญั	เมือ่น�ยขนุทอง	
บณุยประวติร	ถกูคนร�้ยยงิเสยีชวิีตเมือ่เวล�	02.00	น.คนื	26	พฤศจกิ�ยน	
2552	อยู่ในช่วงที่	อบต.ชะแล้	กำ�ลังได้รับก�รยกฐ�นะเป็นเทศบ�ลตำ�บล
ชะแล้	
  
สำานักธรรมนูญสุขภาพกับงานบูรณาการอาหาร 
 เมธา บุณยประวิตร	น้องช�ยของน�ยขุนทอง	น�ยก	อบต.	อดีต
ผู้นำ�โดดเด่น	ที่ส�ม�รถประก�ศธรรมนูญสุขภ�พที่ตำ�บลชะแล้เป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย	
	 ทุกวันนี้	เมธ�	มีบทบ�ทเป็นผู้นำ�สำ�นักธรรมนูญสุขภ�พชะแล้	และ
เป็นกลไกหลักในก�รขับเคลื่อนโครงก�รบูรณ�ก�รอ�ห�รฯ	
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	 “เรื่องคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	กรณีควนรูเร�ได้เห็นก�รที่น�ยกอบต.	
ในฐ�นะผู้นำ�	 เอ�เรื่องนี้ม�ขับเคลื่อนเชิงนโยบ�ย	 เท่�ที่ผมทร�บ	 ว่�ทำ�ม�
เป็น	10	ปีแล้ว	คว�มเข้�ใจของส่วนต่�งๆ	จึงค่อนข้�งสูง	เคลื่อนตัวได้”
	 เมธ�กล่�ว	 เข�ให้ข้อสังเกตว่�	 พื้นที่ควนรูน�ยก	 อบต.	 ส�ม�รถ 
ส่ังง�น	ผ�่นข�้ร�ชก�รในสงักดั	และคณะทำ�ง�น	ซ่ึงทำ�ไดง่้�ย	และประช�ชน
ในพื้นที่รับรู้เดินต�มแนวท�งดังกล่�วนั้นได้	
	 ส่วนชะแล้	แม้ว่�มีธรรมนูญสุขภ�พ	 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย	
มีเป้�หม�ยในก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประช�ชน	 ต�มหมวดต่�งๆ	 คว�ม
ค�ดหวังของธรรมนูญสุขภ�พ	และอย�กให้หน่วยง�น	องค์กรต่�งๆ	ม�สนับ
สนุน	ให้เกิดคว�มเข้มแข็งในชุมชน	เพื่อเข้�ใจตัวเอง	เรียนรู้ตัวเอง	รู้เท่�ทัน
กิจกรรมที่เกิด	เน้นก�รเข้�ไปที่คน	ครัวเรือน	
	 “สำ�นักธรรมนูญสุขภ�พเป็นคนทำ�	 คนดูแล	 รับผิดชอบ	 เป็นผู้ 
ขับเคลื่อนในฐ�นะองค์กรช�วบ้�น	ซึ่งข้อแตกต่�ง	คือเมื่อช�วบ้�นม�ทำ�ง�น
แบบนี้	 จะไม่มีอำ�น�จในก�รสั่งก�รอันใด	 ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ	 คว�มไว้
เนื้อเชื่อใจ	มีจิตส�ธ�รณะที่คล้�ยกัน	เพื่อม�เคลื่อนตัว”
	 เมธ�เล่�	โดยยังมีข้อจำ�กัดช�วบ้�น	ด้�นองค์คว�มรู้เชิงวิช�ก�รต้อง
อ�ศัยภ�คีเครือข่�ยเข้�ม�ช่วย	แต่จุดดี	คือจะได้คนที่ม�ทำ�ง�นจิตส�ธ�รณะ
ตัวจริงเพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ
	 “ปัญห�เฉพ�ะหน้�ท�งสุขภ�พ	 คนเจ็บ	 คนป่วย	 คนไม่กินผัก 
เร�รับรู้ได้	 แต่ถ้�ท้องถิ่นสั่งก�รจะได้รับคว�มร่วมมือในทุกภ�คส่วนชัดเจน
กว�่	แตก่�รทำ�อะไรสักอย�่งทุกวันนีต้้องยอมรับว�่คนยงัคิดถงึคำ�สัง่	หนงัสอื
สั่งก�รซึ่งสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พ	 ทำ�ได้แค่ก�รบอกกล่�ว	 เชิญชวนที่ไม่เป็น
ท�งก�ร”
	 ก�รประก�ศธรรมนูญสุขภ�พม�	4	ปี	เข�มองว่�	ทำ�ให้คนในพื้นที่
เข้�ใจ	 รับรู้	 แต่เป็นในแง่ที่ช�วบ้�นต้องกระทำ�เอ�เอง	 คนป่วยต้องดูแล 
ม�กขึ้น	ครูในโรงเรียนต้องดูแลเด็ก	เรื่องอ�ห�รก�รกินม�กขึ้น
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	 “เป็นก�รดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอว่�ใคร	 ม�ทำ�ให้สำ�นักธรรมนูญ
สุขภ�พ	 เร�มีหน้�ที่ไปกระตุ้นคนว่�	 จะต้องทำ�ตัวไปต�มหมวดไหน	 หรือ
ออกแบบกิจกรรม	 ที่สำ�นักธรรมนูญสุขภ�พไปเคลื่อน	 ให้ช�วบ้�นรู้ว่�มี
ธรรมนูญ”	
	 เข�ยอมรับว่�	 แม้มีคว�มค�ดหวังแต่ต้นว่�ธรรมนูญจะต้องได้รับ 
ก�รสนับสนุนอย่�งเต็มที่จ�กท้องถิ่น	 คือเทศบ�ลตำ�บลชะแล้ในปัจจุบัน	
แต่เอ�เข้�จริง	 ในท�งก�รเมืองที่เปลี่ยนไป	 แม้จะเรียกได้ว่�นักก�รเมืองที่
รับเลือกเข้�ไปบริห�รท้องถิ่นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกับอดีตน�ยขุนทองผู้ริเริ่ม
ธรรมนูญสุขภ�พ	 แต่ไม่ส�ม�รถเป็นตัวหลักในก�รขับเคลื่อน	 เพร�ะเข�มี
ภ�ระหน้�ที่หลักของเข�เองอยู่แล้ว	
	 จ�กเดิมก�รค�ดหวังก�รหนุนเสริมธรรมนูญสุขภ�พมี	3	ระดับคือ
	 -	ก�รสร้�งคว�มรับรู้
	 -	ทำ�คว�มเข้�ใจ
	 -	ให้คนนำ�ไปปฏิบัติ	
	 “เร�มองว่�หน่วยง�นเป็นท�งก�ร	ส�ม�รถทำ�ได้ทั้ง	3	ระดับ	เช่น
ก�รรบัรู้	ถ�้เข�มีป้�ยประช�สมัพนัธ	์ว่�ทำ�อะไรเกีย่วขอ้งกบัธรรมนญูขอ้ไหน	
แตค่นในเทศบ�ลเอง	เข้�ใจหรือไมว่่�มธีรรมนูญนี้อยู	่ก�รส่งเสริมก�รปฏิบัต	ิ
อ�จผ่�นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งเงินและทั้งคน	เหล่�นี้ล้วนเป็นจุดอ่อน	ที่ทำ�ให้
คนไม่ส�ม�รถขับเคลื่อนได้ม�กนัก”
	 กรณนีีย้งัไมไ่ดม้องถงึก�รเมอืงฝ�่ยตรงข�้มทีค่อ่นข�้งปฏเิสธธรรมนญู
สุขภ�พม�ตั้งแต่ต้น	 และกระบวนก�รก�รเมืองในกลุ่มตัวเองที่แยกกลุ่มอีก
กอ่นก�รเลือกตัง้ในป	ี2557	นี	้แมเ้มธ�มองว่�	คว�มขดัแยง้ท�งก�รเมอืงใน
ท้องถิ่นคล�ยไปแล้วและจะนิ่งหลังเลือกตั้งเสร็จ	แต่ก�รที่ช�วบ้�นไปทำ�ง�น
บ�งเรื่องยังแปลกแยกในสังคม	
	 “อย่�งพวกผมไปขับเคลื่อน	เรื่องสุขภ�พ	ช�วบ้�นยังมองว่�	เรื่องนี้ 
เป็นเรื่อง	อสม.	หรือ	รพ.สต.	กระแสแบบนี้ทำ�ให้ก�รมองผิดเพี้ยนไป	ทำ�ให้
คนดทู�่ท	ีหยัง่เชงิว�่จะเอ�ดว้ยกบัธรรมนญูหรอืไม”่	เข�กล�่วแตภ่�พรวมเชิง
สขุภ�พดขีึน้	ก�รทำ�ง�นทีผ่�่นม�ทำ�ใหค้นปลกูผกักนิเอง	พดูคยุเรือ่งคณุธรรม	
ซึ่งแต่ก่อนไม่มีก�รพูดคุยกันถึงเรื่องนี้	
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	 “หล�ยเรื่องทำ�ได้	แต่ไม่ส�ม�รถม�เคลื่อนในเชิงรูปธรรม	บ�งเรื่อง
ไปสอดคล้องกับหนว่ยง�นเดมิท่ีมอียูแ่ลว้ทำ�ใหค้นเข�สนใจ	ง�นทีเ่ร�ขยบัได้
คือในเชิงสื่อส�ร	กิจกรรมที่ช�วบ้�นรู้	มองเห็น	อย่�งก�รคุ้มครองผู้บริโภค	
ช�วบ้�นไม่เข้�ใจ	แต่รู้ว่�ดีกับสุขภ�พของเข�”
	 กรณกี�รเชือ่มโยงกบัโครงก�รบรูณ�ก�รอ�ห�ร	เมธ�เล�่ว�่ในธรรมนญู 
สุขภ�พตำ�บลชะแล้ระบุเอ�ไว้ว่�	 ให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รบริโภค
อ�ห�ร	ที่เสี่ยงต่อสุขภ�พ	
	 “ทีเ่ป็นอยูต่อ้งยอมรบัว่�อ�จจะเปน็คว�มเข�้ใจระดบัแกนนำ�	ทีม่องว�่	 
ทุกอย่�งม�จ�กพฤติกรรมก�รกิน	ก�รใช้ชีวิต	ที่ทำ�ให้เกิดโรค	กับคนกลุ่มอื่น 
เร�ทำ�ได้แค่มองกลับไปยังกลุ่มคนที่มีปัญห�อยู่แล้ว	เช่น	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	
ซึง่ก�รสง่เสรมิใหเ้ข�รกัษ�กเ็รือ่งหนึง่	แตก่�รเปลีย่นพฤตกิรรมก�รกนิกถ็อืว่� 
เป็นเรื่องสำ�คัญ	 ถ้�ยังกินหว�น	 มัน	 เค็ม	 ก็ยังเป็นปัญห�เร�ก็ต้องหันม� 
ทำ�กิจกรรมม�กขึ้น	 ในโครงก�รบูรณ�ก�รอ�ห�ร	 จึงเกิดก�รขับเคลื่อนเชิง
รูปธรรมคือ
	 -	ทำ�อย่�งไรให้ก�รใช้ที่ดินเกิดประโยชน์ม�กที่สุดในแนวท�งอ�ห�ร 
	 	 ปลอดภัย	ไม่ใช้ส�รเคมี	และปัญห�พื้นฐ�นของท้องถิ่นคือมีน้ำ�ใช้ 
	 	 สำ�หรับก�รปลูกพืช	 มีก�รเข้�ห�แนวร่วมคือ	 กำ�นัน	 ผู้ใหญ่บ้�น	 
	 	 ม�หนนุเสรมิ	จน	ผูใ้หญบ่�้นลงทนุซือ้เครือ่งสบูน้ำ�เข�้น�แกป้ญัห� 
	 	 ภัยแล้ง	ส่งผลให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์	ขยับได้และขย�ยแนวคิด	
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	 -	เมือ่ผลติอ�ห�รได	้มองไปท่ีก�รแกป้ญัห�กลุม่ผูป้ว่ยเรือ้รงั	ใช้ฐ�น	 
	 	 รพ.สต.	และอสม.	ก่อนขย�ยแนวคิดเข้�ไปยังกลุ่มอื่น	เช่น	กลุ่ม 
	 	 คนอ้วน
	 -	กรณีวิถีชีวิตคนเปลี่ยน	ไปทำ�ง�นในเมืองและซื้อแกงถุง	จึงม�ทำ� 
	 	 กิจกรรมพ่อค้�แม่ค้�ในชุมชน	ด้�นสุขลักษณะ
	 “ตอ้งยอมรบัว่�ยงัมจุีดออ่น	เพร�ะก�รมุง่ไปทีโ่รงเรยีนหรอืวยัแรงง�น 
ไม่รู้ว่�ทำ�อย่�งไร	ก็ได้นักวิช�ก�รม�เสริมคือพญ.ลัดด�ม�เก็บข้อมูล”
	 ผลก�รเก็บข้อมูลประมวลเป็นสถ�นก�รณ์สุขภ�วะของเด็กตำ�บล 
ชะแล้	โดย	พญ.ลัดด�	พบว่�	ภ�วะโภชน�ก�รเด็กอ�ยุ	6	เดือน	-	5	ปี	
ร้อยละ	8.8	น้ำ�หนักน้อยกว่�เกณฑ์	 ร้อยละ	11.8	ส่วนสูงต่ำ�กว่�เกณฑ์	
ร้อยละ	 2.9	 เริ่มอ้วน	 และร้อยละ	 3.9	 อ้วน	 เด็กประม�ณร้อยละ	 31 
มีภ�วะซีด	สำ�หรับในกลุ่มเด็กอ�ยุ	6	-	14	ปี	ภ�วะโภชน�ก�รร้อยละ	6.5	
ส่วนสูงต่ำ�กว่�เกณฑ์	 ร้อยละ	 7.6	 น้ำ�หนักน้อยกว่�เกณฑ์	 ร้อยละ	 6.5 
เริ่มอ้วน	ร้อยละ	3.3	อ้วน	และร้อยละ	2.2	ผอม	และเด็กประม�ณร้อย
ละ	19	มีภ�วะซีด
	 ภ�วะซดีกล�ยเปน็ปญัห�ท่ีไมต่�่งจ�กกรณขีองตำ�บลควนร	ูและห�ก
มองตัวเลขของชะแล้	กลับมีคว�มรุนแรงยิ่งกว่�	
	 เมธ�เล่�ว่�	 จ�กผลก�รศึกษ�ดังกล่�วนี้กลับม�สะท้อนทำ�ให้คน	
ตระหนักถึงปัญห�เลยทำ�กิจกรรมตอบสนอง	 เช่นเมื่อพบว่�เด็กวัยรุ่นไม่กิน
อ�ห�รเช้�ก็จัดกิจกรรม	
	 “แต่มันก็ได้แค่กิจกรรม	 ไม่ได้กระบวนก�ร	 พ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่
ได้ตระหนักในเร่ืองแบบนี้จริงจัง	 และจุดอ่อนอันหนึ่งคือถ้�เทศบ�ล	 หรือ
โรงเรยีน	สัง่ก�รมคีว�มน�่เชือ่ถอื	แตส่ำ�นกัธรรมนญูสขุภ�พมหีน�้ทีแ่คส่ร�้ง
ก�รตระหนักร่วมของแกนนำ�ในหน่วยง�นนั้นๆชวนผู้นำ�หรือผู้รับผิดชอบ 
ในโรงเรียน	 ที่สนใจเริ่มทำ�	 คว�มเปลี่ยนแปลงที่ชัดจึงน่�จะเป็นวัฒนธรรม
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน”
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บทเรียนเชิงกระบวนการ
	 เมธ�มองว่�	 ก�รทำ�ง�นระหว่�งสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พกับผู้บริห�ร
เทศบ�ลตำ�บลชะแล	้ไมม่ปีญัห�	แตก่บัข�้ร�ชก�รประจำ�นัน้ทำ�ไดย้�ก	ทัง้เงือ่น 
เวล�	เช่น	กิจกรรมที่ช�วบ้�นต้องก�รจัดในวันหยุดร�ชก�ร	ก็ไม่ได้ตอบรับ	
และข�้ร�ชก�รมองว�่ไมใ่ชภ่�ระหน�้ทีห่ลกั	ผดิกบัควนรทูีน่�ยกเปน็เนือ้เดียว
กบัทกุอย�่ง	ก�รทำ�ง�นท�งก�รเมอืงตอ่เนือ่งม�หล�ยสมยั	วัฒนธรรมองค์กร
เข�เอื้อต่อก�รทำ�ง�นระหว่�ง	 น�ยกอบต.	 และชุมชน	 มีคว�มชัดเจนกว่�
ธรรมนญูสขุภ�พไมใ่ชก่ฎหม�ย	สม�ชกิสภ�เทศบ�ลต�่งเข�้ใจ	แตเ่ล่นบทบ�ท
ไม่ได้	 เพร�ะยังเป็นกระบวนก�รท�งก�รเมืองแบบต่อรอง	 เพื่อฐ�นเสียง 
ตัวเอง	 ไม่เข้�ใจง�นมิติใหม่	 ยังเน้นง�นประจำ�	 เป็นจุดอ่อนของผู้บริห�ร
ก�รเมืองท้องถิ่น	เพร�ะถ้�นโยบ�ยชัด	ผู้นำ�เข้มแข็ง	มีภ�วะผู้นำ�	ก็จะทำ�ได้
ดีกว่�นี้	
	 “ผมขบัเคลือ่นสำ�นกัธรรมนญูสขุภ�พ	ซ่ึงเปน็องคก์รช�วบ�้น	เร�ไป
ขอคว�มรว่มมอืเทศบ�ล	กไ็มส่�ม�รถไปกำ�หนดเทศบ�ลได	้ไมไ่ดอ้ยูใ่นฐ�นะ
อย่�งนั้น	ผลักดันแผนเข้�สู่เทศบ�ล	ซึ่งท�งผู้บริห�รเทศบ�ลยอมรับ	แต่พอ
ถึงช่วงก�รพิจ�รณ�งบประม�ณ	เร�ก็ไม่รู้ว่�มีงบประม�ณลงม�จริงหรือเปล่� 
มเีงนิหรอืเปล�่ทีจ่ะม�เคล่ือนโครงก�รท่ีเร�เสนอ	ผมเลยมองว�่ทศิท�งตอ่ไป	
คอืตอ้งไปใหค้ว�มสำ�คญักบัองคก์รต่�งๆ	ท่ีเข�ทำ�กนัอยูก่อ่นแลว้	สอดคลอ้ง
กับวิธีคิดของสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พ	ว่�ทำ�อย่�งไรให้กลุ่มองค์กร	เข�ทำ�ง�น
เป็น	ทำ�โครงก�รเป็น	ห�งบประม�ณจ�กข้�งนอกม�ทำ�โครงก�รเองได้”	
	 ปัญห�จ�กเงื่อนไขท�งก�รเมือง	 ส่งผลให้คว�มหว�ดระแวงแวงต่อ
สำ�นักธรรมนูญสุขภ�พ	ยังมีอยู่	คว�มร่วมมืออ�จน้อย	ก�รม�ร่วมกิจกรรม
ต่�งๆในช่วงก�รเมืองเปลี่ยนผ่�นพบว่�มีก�รสงวนท่�ที	 ด้วยเง่ือนไขต่�งๆ 
ก็ทำ�ให้คว�มร่วมมือไม่เต็มที่	ผมว่�ไม่ใช่เฉพ�ะที่ชะแล้	เงื่อนไขแบบนี้ก็เกิด
กับท้องถิ่นอื่นไม่ต่�งกันในช่วงฤดูเลือกตั้ง	
	 เมธ�มองว่�เมื่อใด	ที่กลุ่มองค์กร	หน่วยง�นในชุมชนต่�งๆ	ส�ม�รถ
ขับเคล่ือนโดยตัวเองอย่�งอิสระ	 มีศักดิ์ศรีม�กขึ้นและพัฒน�ตัวเองได้ 
อ�จทำ�ง�นเองไดโ้ดยไมต่อ้งรอก�รชว่ยเหลอื	น�่จะเปน็เป�้หม�ยทีส่อดคลอ้ง
ม�กกว่�	
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	 “ที่ผ่�นม�เห็นว่�มีคนอย�กทำ�เรื่องแบบน้ี	 มีก�รขอไปยังเทศบ�ล
ตำ�บลชะแล้จำ�นวนม�ก	ไม่ได้รับก�รตอบสนอง	ส่วนหนึ่งมองว่�ภ�ระหน้�ที่
ของเทศบ�ลมีม�กอยู่แล้ว	 เร�ก็บอกว่�หน่วยง�นอื่นม�อุดหนุนอีก	 ไม่ว่� 
สจรส.ม.อ.	หรืออื่นๆ	แต่ช�วบ้�นไม่รู้”
	 ที่ผ่�นม�เทศบ�ลอุดหนุนเฉพ�ะบ�งส่วน	ที่มองว่�ไม่ขัดกับระเบียบ
ทั่วไปหรือโครงสร้�งพื้นฐ�น	 เช่น	 ก�รออกแบบตล�ดถูกสุขลักษณะที่ให้ 
งบประม�ณ	ปรับสภ�พตล�ดเชิงกิจกรรม	และกระบวนก�รสำ�นักธรรมนูญ
สุขภ�พ	 ดึง	 รพ.สต.ม�มีบทบ�ทร่วมกับพ่อค้�แม่ค้�	 กำ�นัน	 ผู้ใหญ่บ้�น	
โรงเรียน
	 “แต่ทั้งหมดไม่ได้ม�เชื่อมกันเอง	อย่�งเกษตรอินทรีย์ยังไม่ส�ม�รถ
นำ�อ�ห�รม�ให้โรงเรียน	 ยังไม่ส�ม�รถเอ�ผักปลอดส�รพิษเข้�ม�โรงเรียน 
ยงัไมส่�ม�รถทีจ่ะใหน้�ยกเทศมนตรมี�พดูกบัช�วบ�้นในเรือ่งนี”้	เข�กล�่วและ
ว�่ถ�้จะมองในมมุหนึง่	ก�รประก�ศใชธ้รรมนญูสขุภ�พเปน็นโยบ�ยส�ธ�รณะ	
ม�	4	ปีโดยผู้นำ�ที่ริเริ่มและดำ�เนินก�รตัวจริง	เสียชีวิตไปแล้ว	ถ้�เป็นที่อื่น
นโยบ�ยแบบนีอ้�จจะจบสิน้ไปดว้ย	แตช่ะแลเ้ร�ยงัเดินม�ได้	แมไ้มถ่งึ	100% 
แต่จะเกิดกับคนกลุ่มหนึ่งท่ีค่อยเดิน	 กรณีชะแล้	 เร�ก็มี	 4-5	 คนคอย
กระตุ้น	และมีคนทำ�จริง	40	คน	และยังมีแนวร่วมกำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�นออก
ม�ทำ�	 ถือว่�เดินไปได้ดี	 คนพวกนี้มีโอก�สพัฒน�ศักยภ�พตัวเองไปอีกขั้น 
ที่ข�ดไปก็เฉพ�ะก�รว�งแผนก�รทำ�ง�น	 หรือมีศักยภ�พในก�รว�งแผนแต่
ข�ดโอก�สท�งงบประม�ณ
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	 “โครงก�รบรูณ�ก�รอ�ห�ร	เปน็ก�รสร�้งโอก�ส	ทีท่ำ�ใหค้นไดค้ยุกนั 
ม�กขึ้น	 ที่ผ่�นม�ต้องยอมรับว่�สังคมชะแล้	 คนส่วนใหญ่ออกจ�กบ้�นไป
ทำ�ง�น	ก�รม�ร่วมกิจกรรมท�งสังคมเป็นไปได้ย�กม�ก	เป็นข้อจำ�กัด	ผิดกับ 
วิถีคนควนรูที่วิถีชีวิตต่�งกัน	 เพร�ะมีอ�ชีพกรีดย�ง	 มีเวล�ว่�งในแต่ละวัน	
อย่�งน้อยเป็นช่วงบ่�ย	เพร�ะอย่�งน้อยไม่ได้ออกไปนอกชุมชน”	
	 เข�มองว่�	 แม้มีสถ�นก�รณ์ของคว�มเปลี่ยนแปลง	 มีเงื่อนไขของ	
เวล�	คน	องค์คว�มรู	้ทำ�ใหข้ยบัไดไ้มเ่ตม็ต�มทีค่ดิแตม่องว�่	70%	ส�ม�รถ
ทำ�ได้ต�มวัตถุประสงค์	ใน	2	เรื่อง	
	 -	คุณค่�	ที่เกิดกับคน	มองจ�กก�รที่กำ�นันผู้ใหญ่บ้�นม�ร่วม	และ 
	 	 เข�ไปจดัก�รเองได	้ยงัมีกลุ่มผู้ปว่ยเร้ือรงั	และกลุม่เกษตรอินทรยี	์
	 -	มลูค�่	ส�ม�รถทำ�เกษตรอนิทรยี	์ทำ�ปุย๋ชวีภ�พ	ลดร�ยจ�่ย	ปลกูผกั 
	 	 กินเอง	มีคนม�ดูง�น	มีร�ยได้	จ�กกิจกรรม	
 สชุาต ิชยักจิ ผูอ้ำ�นวยก�ร	รพ.สต.ชะแล	้เล�่ว่�	ง�นด้�นอ�ห�รของ	
รพ.สต.	ที่ทำ�อยู่แล้ว	 เช่นก�รตรวจคุณภ�พอ�ห�ร	กลไกขับเคลื่อนอ�ห�ร
ปลอดภัย	 คุ้มครองผู้บริโภคมีก�รสุ่มตรวจ	 พืชผักที่ส่งเข้�ม�ข�ยในชุมชน 
ม�สุ่มตรวจ	 ซึ่งไม่พบว่�มีส�รตกค้�งมีก�รส่งเสริมกิจกรรมอ�ห�รปลอดภัย 
ในแงก่�รใหค้ว�มรู	้โดยเฉพ�ะกบัผลติภณัฑช์มุชนทีย่งัผลติแบบใช้ภูมปิญัญ�
เดมิๆ	เชน่ขนมพืน้บ�้น	สว่นก�รไปรว่มกบักจิกรรมของสำ�นกัธรรมนญูสขุภ�พ	
ได้ไปส่งเสริมเรื่องก�รลด	ละ	เลิก	น้ำ�อัดลม	น้ำ�หว�น	
	 “โครงก�รบรูณ�ก�รอ�ห�รเร�ม�รว่ม	เพร�ะทำ�เรือ่งคุม้ครองผูบ้รโิภค
ม�ก่อน	 กับสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พ	 ทำ�กับกลุ่มคนปลูกผัก	 ระยะนี้จึงไป 
ส่งเสริมองค์คว�มรู้	 อย่�งเช่น	 ม�ตรฐ�นอ�ห�ร	 คว�มปลอดภัยในอ�ห�ร 
สง่เสริมอ�ห�รทีเ่อ้ือผูป้ว่ยเรือ้รงั	และมกีลุม่เป�้หม�ยแบง่เปน็	เดก็	กลุม่วยั 
ทำ�ง�น	 ผู้ป่วยเรื้อรัง	 ผู้สูงอ�ยุ”	 เข�กล่�วและว่�ยังเน้นเรื่องม�ตรก�ร
ท�งสังคมของกลุ่มผู้ผลิต	 ผู้ประกอบก�ร	 เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกร่วมว่�ก�ร 
ที่สุขภ�พดี	ม�จ�กก�รบริโภคอ�ห�รแบบไหน	
	 “วตัถุดบิทีม่�ปรงุอ�ห�รในชะแล	้สว่นหนึง่ม�จ�กทอ้งถิน่	เพร�ะเมนู
พื้นบ้�น	เช่นแกงไก่หยวกกล้วย	ยำ�หัวปลี	ผักบุ้งเป็นของห�ได้ง่�ยวัตถุดิบ
ที่เป็นผักจ�กท้องถิ่นถึง	 60%	 ซึ่งถือว่�ปลอดภัยแต่ถ้�เป็นถั่วฝักย�วและ
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มะเขือย�วม�จ�กต่�งตำ�บล	ซึ่งผักที่เร�สุ่มตรวจ	25	ชนิด	พบส�รพิษพวก
ย�ฆ่�แมลง”
	 เข�เล่�ว่�สมัยอดีตน�ยกขุนทอง	 มีก�รว�งระบบเครือข่�ย	 สร้�ง
กระแสก�รปลูกผักปลอดภัยกินเองในชุมชน	 ได้รับตอบรับดี	 ไม่เฉพ�ะผัก	
แต่มีผลิตภัณฑ์เด่นอย่�งเช่น	 ข้�วกล้อง	 ขนมพ้ืนบ้�น	 ที่ชะแล้เป็นพื้นที่
ปลูกข้�วและยังปลูกข้�วเพื่อข�ย	ส่วนที่เหลือเอ�ม�กินเอง	ทำ�ให้มีแนวคิด
ธน�ค�รพันธุ์ข้�ว	เพร�ะว่�ก�รไปซื้อที่อื่น	ต้นทุนสูง	และยังติดเมล็ดวัชพืช
ม�ขย�ยพันธุ์	ในพื้นที่อีกด้วย	
	 “กระแสบรูณก�รอ�ห�ร	ทำ�ใหก้ระบวนก�รทำ�เกษตร	กลบัม�ชัดเจน
อีกครั้ง	 สำ�หรับผลจ�กธรรมนูญสุขภ�พที่เกิดขึ้น	 สร้�งกระแสสุขภ�พใน 
วงกว้�งม�กกว่�เดิม	 ผมว่�ถ้�ช�วบ้�นตื่นตัวแล้วเข�ก็ทำ�อะไรด้วยตัวเอง 
ได้หมด	แต่ว่�มันยังไม่เกิดจิตสำ�นึก	แต่มันก็ดีกว่�สมัยก่อนม�ก”
 สมจิต กาญจนไพโรจน์ ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวัดชะแล้	เล่�ว่�สิ่งที่ 
โรงเรียนดำ�เนินก�ร	 คือก�รจัดโปรแกรมอ�ห�ร	 ซึ่งได้ดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ 
ก�รเปดิภ�คเรยีน	หลงัจ�กครไูดไ้ปรบัก�รอบรม	และนำ�ขอ้มลูวิจยัของ	พ.ญ. 
ลัดด�ม�ปรับใช้	 แต่ก็มีปัญห�วัตถุดิบในก�รประกอบอ�ห�รที่ยังไม่เพียงพอ	
ต่อคว�มต้องก�ร	
	 “วัตถุดิบที่นำ�ม�ทำ�อ�ห�รกล�งวัน	จ�กพื้นที่ไม่เพียงพอ	ต้องซื้อม�
จ�กตล�ดม่วงง�ม	 ซึ่งเป็นผักที่ปลูกจ�กที่อื่น	 ก็ไม่มั่นใจว่�ปลอดภัยหรือไม่ 
แต่ว่�ก็จำ�เป็นต้องซื้อม�”	 ผอ.สมจิตเล่�	 ขณะที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของ 
ตำ�บลชะแล้เข้�ม�ส่งเสริมทำ�ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภ�พในโรงเรียน	 และให้นักเรียน 
ปลูกผัก	
	 “ก�รบูรณ�ก�ร	 3	 ส่วนยังไม่ชัด	 (คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	 อ�ห�ร 
ปลอดภยัและโภชน�ก�รสมวยั)	เพร�ะอย�่งสว่นก�รจัดอ�ห�รในโรงเรยีนเอง	
เร�ก็ยังไม่ได้ประเมินว่�เป็นอ�ห�รสมวัยได้หรือไม่	 ยังอยู่ที่ก�รรับผิดชอบ
ปริม�ณอ�ห�รที่เพียงพอ	 จะรับประท�นในแต่ละวันส่วนนำ�ผลผลิตเกษตร
ม�ใช้ในโครงก�รอ�ห�รกล�งวัน	แต่ไม่เต็มรูปแบบ”
	 ก�รร่วมปลูกพืชที่ม�ทำ�อ�ห�รกล�งวัน	มีแปลงผัก	มีก�รเลี้ยงปล� 
แต่พื้นที่ปลูกในโรงเรียนก็ไม่ม�กพอที่จะปลูกให้เพียงพอส่งเข้�โครงก�ร
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อ�ห�รกล�งวันข้อจำ�กัดพื้นที่	ที่น้อย	จำ�เป็นต้องซื้อผักจ�กตล�ด	
	 ในส่วนเมนูอ�ห�ร	 คิดว่�ไม่ต่�งจ�ก	 สพฐ.	 แนะนำ�ม�ก่อนแล้ว 
ห�กโรงเรียน	 หรือศูนย์พัฒน�เด็กเล็กทำ�ได้จะทำ�ให้ภ�วะทุพโภชน�ก�ร 
ลดน้อยลง	โดยเฉพ�ะเด็กที่ไม่ค่อยกินผัก	เมนูที่ทำ�ใหม่	เด็กจะได้รับภ�วะ
โภชน�ก�รที่ดีขึ้น	หลังกระบวนก�รเรียนรู้ม�แล้ว	เมื่อม�ปรับคิดเรื่องคุณค่�
อ�ห�รแทนทีจ่ะทำ�สะเปะสะปะเหมอืนเมือ่กอ่น	ก็ชดัเจน	และเริม่ดำ�เนนิก�ร 
ม�ตั้งแต่มิถุน�ยน	 2556	 ครูออกแบบร�ยก�รอ�ห�รแล้วส่งให้แม่ครัว 
ดำ�เนินก�ร	
	 “สำ�หรบัผูเ้กีย่วขอ้งหลกัมเีทศบ�ล	และสำ�นกัธรรมนญูสขุภ�พตำ�บล
ชะแล้	 อย่�งไรก็ต�มหลังก�รเสียชีวิตของคุณขุนทอง	 ซึ่งเป็นผู้นำ�แนวคิด 
เรื่องนี้	คิดว่�ธรรมนูญสุขภ�พห่�งจ�กเทศบ�ล	และชุมชนไปบ้�ง	แต่ไม่ถึง
กับแยกข�ด	ตอนคุณขุนทองอยู่	เข�มีคว�มเป็นผู้นำ�ในเรื่องนี้ชัดเจน	ถึงลูก
ถงึคน	แตม่�วนันี	้คดิว่�สภ�พนัน้เปล่ียนไป	ทำ�ให้กระแสลดไปร�ว	30-35%	
จ�กเดิม	เพร�ะภ�วะผู้นำ�ที่เปลี่ยนไป”
	 เข�ตัง้ขอ้สงัเกตว�่ทีผ่�่นม�	ชว่งหนึง่ตำ�บลชะแลถ้อืว�่ไดม้กี�รพฒัน�
ม�เป็นระยะ	แต่ก�รเสียชีวิตของน�ยขุนทอง	โดยถูกลอบยิง	แม้ก�รพัฒน�
ยงัม	ีแตไ่มร่วดเรว็เหมอืนยคุน�ยขนุทอง	ขณะทีก่�รเมอืงทอ้งถิน่ยงัแยกเปน็	
2	กลุ่ม	คือกลุ่มที่ชนะเลือกตั้ง	และแพ้เลือกตั้ง	ก็ยังคงสภ�พแตกแยกอยู่
เหมือนเดิม	 และกำ�ลังจะมีก�รเลือกน�ยกเทศมนตรีใหม่อีก	 โดยกลุ่มเดิม 
ทีเ่คยอยู่ฝ่�ยเดียวกก็ำ�ลงัแยกเปน็กลุม่ใหมอ่กี	ทัง้หมดพอมองได้ว่�ก�รเมอืง
เป็นอุปสรรค	เพร�ะยังรวมกันไม่ได้	
	 “วัฒนธรรมคนชะแล้ถือญ�ติพี่น้อง	 ที่ถ้�เป็นพี่น้องตัวเองต้องถูก
เสมอ	คนเรียนสูงไม่อยู่บ้�น	เพร�ะทำ�ม�ห�กินย�ก	มีพื้นที่ทำ�น�	แต่น้ำ�ท่�
ไม่สมบูรณ์	สภ�พภูมิศ�สตร์แห้งแล้ง”	อย่�งไรก็ต�มโครงก�รฯ	นี้	ถ้�สำ�เร็จ
มองว่�	
	 -	คนที่ปลูกผักข�ยได้มีช่องท�งจำ�หน่�ยที่ถ�วร
	 -	ผู้บริโภค	น่�จะมีสุขภ�วะที่ดีขึ้น	ปลอดส�รพิษ
	 -	ร�ยได้จ�กก�รทำ�	น่�จะมีก�รขยับในท�งที่ดี
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 เมธา บุณยประวิตร	 แห่งสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พชะแล้มองกรณี 
ชะแล้ว�่	สำ�หรับทอ้งถิน่ทีเ่ข�้ม�ขบัเคลือ่นเรือ่งนี	้มจุีดอ่อนคือ	ไมม่เีจ้�หน�้ที่
หลกั	หรอืจะบรูณก�รง�นเดมิ	ม�กบัง�นทีเ่ข�ทำ�อยูแ่ลว้เข�กท็ำ�ไมไ่ด้	ยกเว้น
เทศบ�ลขน�ดใหญ่ที่จัดคนม�ทำ�ง�นโดยเฉพ�ะ	
	 “มีคำ�ถ�มว่�มีกี่ท้องถิ่นที่เข้�ใจเรื่องนโยบ�ยส�ธ�รณะ	 หรือเข้�ใจ	
ในเรื่องคว�มม่ันคงอ�ห�ร	 ซึ่งลงลึกร�ยละเอียดลงไปอีก	 คว�มเข้�ใจด้�น
กฎหม�ย	ก็ยังไม่ค่อยมี	กรณีกฎหม�ยผังเมือง	ถ้�ท้องถิ่นเข้�ใจก็จะรู้ถึงก�ร
บริห�รจัดก�รพื้นที่อ�ห�ร”	
	 ขณะที่ก�รเริ่มทำ�ธรรมนูญสุขภ�พด้วยฝักฝ่�ยท�งก�รเมือง	 อย่�ง 
ชะแล้	 ในมุมหนึ่งยังกล�ยเป็นเงื่อนไขต่อต้�นม�จ�กก�รเมืองอีกฟ�ก 
ก�รได้รับคว�มร่วมมือกับสำ�นักธรรมนูญสุขภ�พจึงมีผลจ�กเรื่องนี้ด้วย	
	 “แต่อย่�งน้อยได้สร้�งกระแสก�รเปลี่ยนแปลง	 เชิงสุขภ�พ	 คือมี
คว�มเข้�ใจในช�วบ้�น”	 เมธ�มองว่�ชะแล้ยังทำ�ไม่ได้เต็มรูปแบบที่ต้องก�ร	
มีเข�เป็นคนนำ�	กำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�น	ม�ช่วยแล้วกระตุ้นให้กลุ่มองค์กรต่�งๆ
ในชุมชนหันม�ขับเคลื่อน	ทำ�ง�น	
	 “จุดดี	ในส่วนของชะแล้	คิดว่�ช�วบ้�นเข�ทำ�ของเข�เอง	ส่วนจุดดี 
ของควนรู	คือมีผู้นำ�ชัดเจน	ส�ม�รถตัดสินใจในก�รบริห�ร	นำ�ช�วบ้�นม�ม ี
ส่วนร่วม	 ห�งบประม�ณม�ใช้ดำ�เนินก�ร	 คว�มเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ทั้งควนรู	
และชะแล้	แต่คนละแบบ”	เข�ว่�ชะแล้จะเข้มแข็งกว่�ห�กเคลื่อนคนไปได้	
เพร�ะกลุ่มคนพวกนี้	 ทำ�อะไรได้เอง	 โดยก�รทำ�ง�นนี้ทำ�ให้เร�ได้ช�วบ้�น 
กลุ่มทำ�ง�นในด้�นต่�งๆ	ร�ว	40	คน	ซึ่งไม่ได้สร้�งกันง่�ย	
 อมิตา ประกอบชัยชนะ	รองน�ยก	อบต.ควนรู	กล่�วว่�	ทุนท�ง
สงัคมของควนรทูำ�ใหก้�รขบัเคล่ือนโครงก�รนีท้ำ�ได้ง่�ยขึน้	ยิง่ก�รบรหิ�รง�น
ของน�ยก	อบต.	ทีด่ำ�รงตำ�แหนง่ม�ตัง้สมยัแรกของก�รเลอืกตัง้น�ยก	อบต.	
จนถึงปัจจุบัน	 ก�รอยู่ในตำ�แหน่งย�วน�นต่อเนื่อง	 ส�ม�รถมองเห็นปัญห�
อย่�งเป็นระบบ

(3) บทสรุปเปรียบเทียบ
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	 “จุดเด่นของชุมชนคือคว�มร่วมมือ	เพร�ะชุมชนมีอะไรที่ทำ�ร่วมกัน
อยูแ่ลว้	และเรือ่งน้ีกท็ำ�กนัม�กอ่นแล้วส่วนหนึง่เปน็ฐ�นอย�่งดี	น�ยก	อบต.
จะเปน็ตวัเอกในก�รขบัเคลือ่นเรือ่งอ�ห�รม�ก	เพร�ะเปน็ผูน้ำ�ในเรือ่งเกษตร
เพื่ออ�ห�ร	ม�ย�วน�น	และจริงจัง”
	 เธอมองว�่ง�นหล�ยอย�่งในพืน้ท่ีไดเ้ชือ่มตอ่	ตอ่ยอดจ�กสิง่ทีท่ำ�ม�
ก่อน	หรือกำ�ลังทำ�	อย่�งเช่นโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�น
อ�ห�รและโภชน�ก�รฯ	นั้น	ถ้�จะมองกลับไป	น่�จะมีทุนม�ตั้งแต่ที่	สสส.
สำ�นัก	3	เข้�ม�ทำ�โครงก�รพื้นที่	23	เกลอ	ในร�วปี	2555	จุดประก�ยคำ�ว่� 
ตำ�บลสุขภ�วะ	 ทำ�ให้น�ยก	 อบต.อย�กจะเปลี่ยนควนรูให้มีสุขภ�วะชุมชน	
เม่ือโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะด้�นอ�ห�รและโภชน�ก�รฯ 
เข�้ม�	ก็สอดคล้องกบัแนวท�งตำ�บลสขุภ�วะ	ยิง่เหน็ภ�พบ�งอย�่ง	เช่นอ�จ
เคยมองแค่ว่�ก�รพึ่งพ�ตนเองได้	 แต่ยังไม่เจ�ะลึกถึงบ�งอย่�ง	 เช่นปัญห�
ของเด็ก	เป็นต้น
	 ที่ชัดเจน	 คือ	 ธน�ค�รอ�ห�รชุมชนนั้นมีม�ก่อน	 เป็นจุดศูนย์รวม
คว�มมัน่คงด�้นอ�ห�ร	ก�รเผยแพร่คว�มรู้	ใชเ้ป็นทีร่วมตวั	และเพิม่บทบ�ท
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์	และผักที่ห�ย�ก	เป็นฐ�นใหญ่ของโครงก�รฯ	ได้	มีส่วน
ต่�งๆ	ม�ช่วย	เช่น	หัวหน้�เกษตรอำ�เภอรัตภูมิ	ที่พร้อมลงม�ให้คว�มรู้กับ
ช�วบ้�นทีเ่ข�จะไปปลกูผกักนิเองมกี�รเผยแพรค่ว�มรูเ้กีย่วกบัก�รเลีย้งเปด็	
ปล�ดุก	ก�รปลูกต้นไม้	ก�รฝ�กต้นไม้เพื่อให้เจ้�หน้�ที่คอยดูแล	
	 “ก�รที่ชุมชนมีทุนอยู่	 ทำ�ให้ก�รทำ�อะไร	 ได้รับคว�มร่วมมือดีม�ก	
ก�รให้คว�มรู้	 เหตุผล	 ปัญห�ว่�ทำ�ไมเร�จึงทำ�ตรงนี้	 และถ้�ไม่ทำ�อะไรจะ
เกดิปญัห�อะไรทีต่�มม�ในรุ่นลูกหล�นอน�คต	พอเข�เข�้ใจกเ็ลยได้แนวรว่ม 
ในก�รม�ช่วยแก้ปัญห�	และไม่ใช่แก้ปัญห�เฉพ�ะครอบครัวตัวเอง	แต่มอง
ไปถึงทั้งตำ�บล”
	 จริงแล้วในควนรู	 มีโครงก�รเกี่ยวกับก�รเกษตรเข้�ม�หนุนเสริม 
เยอะม�ก	 อมิต�เล่�ว่�วัตถุประสงค์โครงก�รไม่เหมือนกัน	 ต้องบูรณ�ก�ร
อ�ศัยหล�ยองค์กรม�ช่วย	สำ�หรับโครงก�รบูรณ�ก�รง�นสร้�งเสริมสุขภ�วะ
ด้�นอ�ห�ร	และโภชน�ก�รฯ	ใช	้อสม.	คร	ูเกษตรอำ�เภอ	เครอืข�่ยผูป้กครอง	
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคของ	อบต.	ม�เป็นกลไกหลัก	ให้กลุ่มขย�ยผลไป
สู่ชุมชนในวงกว้�ง	•
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