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ผู้เขียน  ภาวิณี ไชยภาค
บรรณาธิการ สมพร เพ็งค่ำา
  เขมวไล ธีรสุวรรณจักร 
ภาพประกอบ  กลุ่มมีดหม้อสีขาวจะนะ
                     เครือข่ายคัดค้านโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียและนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
                     ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนตำาบลบ้านนา  
ศิลปกรรม สุวิมล ปรีชาพงศ์กิจ

จัดพิมพ์โดย
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อาคารสุขภาพแห่งชาติ
๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๐
www.nationalhealth.or.th และ www.thia.in.th

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๑,๐๐๐ เล่ม กรกฎาคม ๒๕๕๕

พิมพ์ที่  บริษัท ออฟเซ็ทพลัส จำากัด 

คำ�นำ�

 นับต้ังแต่การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (เอชไอเอ) ได้ถูกบรรจุไว้ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญ

ปี ๒๕๕๐ ตลอดระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา สังคมไทยเร่ิมมีการพูดถึงเร่ืองเอชไอเอกันมากย่ิงข้ึนในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือหน่ึง

ในการช่วยคัดกรองนโยบาย และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ี

เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน หรือท่ีเรียกกันย่อๆ ว่า เอชไอเอชุมชน หรือ CHIA (Commu-

nity Health Impact Assessment: CHIA) เป็นการทำาเอชไอเอรูปแบบหน่ึงจากส่ีแบบตามประกาศของคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ในฐานะท่ีเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในระดับชุมชนหรือท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมตัดสินใจในนโยบาย โครงการ และกิจกรรมการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในชุมชน อันจะก่อ

ให้เกิดผลดีต่อชุมชนมากท่ีสุด โดยในการประเมินจะมองในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาพ

แวดล้อม สังคม สภาพเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ซ่ึงทุกๆ ด้านล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในชุมชน

 เร่ืองราวของจะนะ ภาพของความขัดแย้ง การต่อสู้ เรียกร้อง ความอัดอ้ันตันใจของคนในพ้ืนท่ี ได้มีการนำา

เสนอสู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าปีท่ีผ่านมา ทางออกของชุมชนท่ีดูประหน่ึงถูกบีบเข้ามา

เร่ือยๆ จนกระท่ังชุมชนได้นำาเอากระบวนการเอชไอเอชุมชนเข้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการต่อสู้กับโครงการท่ีเรียกว่า

“การพัฒนา” ในพ้ืนท่ี และได้พบว่าเอชไอเอชุมชนเป็นมากกว่าแค่การประเมินผลกระทบ แต่เป็นการสะท้อนตัวตน

ความเป็นคนจะนะ การหาเพ่ือนท่ีร่วมเดินไปบนทางเดียวกัน การเสริมแรง เสริมพลังทุกคนท่ีอยู่ร่วมในกระบวนการ จน

เกิดเป็นข้อมูลของจะนะจากคนจะนะท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะนำาเสนอสู่สาธารณะผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ

 ปลายทางการเดินทางของคนจะนะ อาจจะยังอยู่อีกไกลภายใต้เส้นทางสายการพัฒนาของประเทศไทยท่ีถูก

กำาหนดไว้ กระบวนการเอชไอเอชุมชนท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอาจเป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในกระบวนการตัดสินใจต่อนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนได้มากข้ึน แต่ส่ิงหน่ึงท่ีสะท้อนจาก

การทำาเอชไอเอชุมชนของจะนะ คือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแล้วจากโครงการต่างๆ ข้ันตอนการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ีท้ังผลกระทบในด้านสุขภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป จะเป็นอย่างไร ต้นทุนในการเยียวยา

ผลกระทบเหล่าน้ี เป็นต้นทุนท่ีชาวบ้านหรือใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ คงเป็นคำาตอบท่ีสังคมไทยยังคงต้องร่วมกันค้นหาคำา

ตอบ และท่ีสำาคัญท่ีสุด เอชไอชุมชนจะนะ เป็นการจุดประเด็นคำาถามเก่ียวกับ อนาคตของคนจะนะ

              ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

                                                                                              สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

                                                                                                                         กรกฎาคม ๒๕๕๕



รู้จักตัวเองผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน 

จะนะที่เปลี่ยนไป

การเขียนคือการบอกตัวตน

ตัวกิจกรรมคือพื้นที่ในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

สื่อชุมชนกับการออกเเบบการสื่อสารด้วยมือเรา 

การเดินทางของข้อมูลคือการเชื่อมเครือข่าย

เมื่อเราเข้าใจตัวเอง เราจะเข้าใจคนอื่น
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 งานถอดบทเรียนการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพโดยชุมชน (CHIA- Community Health Im-

pact Assessment) กรณีโครงการท่อส่งก๊าซ โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย และโครงการพัฒนาอื่นๆ ใน

พื้นที่อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลาชิ้นนี้ เขียนขึ้นหลังจาก

ที่มีการศึกษาผ่านมาแล้ว ๒ ปี ท่ามกลางการรุกคืบเข้า

มาของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ทำาให้ชาวบ้านในพื้นที่

ได้รับผลกระทบรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำาซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าจน

แทบไม่มีทางเลือกในการดำาเนินชีวิต ส่งผลให้ความเชื่อ

มั่นต่อระบบกลไกที่มีอยู่ตามกฎหมายลดลง เพื่อข้ามพ้น

อุปสรรคตรงนี้ตัวนักวิจัย - แพ็บ ‘ภาวิณี ไชยภาค’ ได้ใช้

กระบวนการถอดบทเรียนในการสร้างความเชื่อมั่น สร้าง

ความหวังและมองภาพอนาคตชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน โดย

ใช้ข้อมูลตามคำาบอกเล่าของพวกเธอและเขามาเป็น

เครื่องมือ ที่จะไปให้ถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะที่

ให้คุณค่ากับชีวิต และประสบการณ์ของคนเล็กคนน้อย

รู้จักตัวเองผ่านกระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เปลวไฟของโรงแยก

ก๊าซจะนะไม่เคยดับ ปล่อยควันดำาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

เหนือหลังคาบ้านของคนในไร่ทั้งวันทั้งคืน และกระจาย

ปกคลุมไปทั่วผืนฟ้าในตำาบลสะกอม ในอำาเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา และนับตั้งแต่โรงไฟฟ้าจะนะสร้างเสร็จ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการปล่อยความร้อน เสียงดัง กลิ่น

ควันคละคลุ้ง เช่นเดียวกับสายน้ำาคลองนาทับและคลอง

สะกอม หลังมีการใช้น้ำาหล่อเย็นในกระบวนการผลิต

กระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ ๑  และในกระบวนการ

ผลิตของโรงแยกก๊าซ บวกรวมกับการปล่อยน้ำาเสียจาก

โรงงานที่มีอยู่ก่อนในอำาเภอจะนะถึง ๙ โรงที่ตั้งอยู่บน

สายน้ำาเดียวกัน  ทำาให้คลองท้ังสองค่อยๆ ไร้ซ่ึงสัตว์น้ำานับ

แต่แพลงก์ตอน ไปจนถึงสัตว์น้ำาน้อยใหญ่ ซึ่งประกอบกัน

เป็นห่วงโซ่อาหาร จนทำาให้วิถีชีวิตคนตามสายน้ำาเปลี่ยน

ไปอย่างสิ้นเชิง

จะนะที่เปลี่ยนไป�

 มองย้อนไปในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ชาวบ้าน 

นักศึกษา นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน รวมทั้งฉัน ยอม

ละทิ้งภารกิจในครอบครัว ช่วงเวลาของการทำามาหากิน  

และการปฏิบัติศาสนกิจ  เพื่อออกมาเปล่งเสียงพร้อม

ปฏิบัติการเดินเท้า คล้องแขนจับมือกันยับยั้งโครงการ

พัฒนาขนาดใหญ่ที่เข้ามา แต่เสียงและประสบการณ์ของ

เราไม่เคยเป็นที่ได้ยินและไม่ถูกให้คุณค่าในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะของประเทศนี้ หนำาซ้ำาเพื่อนที่เราเคย

มีก็หลุดหายไประหว่างทาง ใช่ว่าพวกเธอและเขาจะไม่

สนใจเรื่องนี้ แต่ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ตรงนี้มีเพียงพอแค่ไหน

ให้เธอและเขาไปด้วยกัน 

๑๑๑๐
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การเขียนคือการบอกตัวตน

 วันนี้พวกเราตระหนักว่า การสร้างความรู้จาก

เสียงและประสบการณ์ของเราเองนั้นสำาคัญ เพื่อให้

สาธารณะได้รับรู้ว่า เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยผลผลิตทางด้าน

การเกษตรตั้งแต่อดีตมา และเราต้องการมีอนาคตที่

สามารถพึ่งตนเองได้ทางการเกษตร หรือถ้าหากเป็น

อุตสาหกรรมก็ต้องมาจากผลผลิตของคนในพื้นที่ และที่

สำาคัญยิ่งกว่าคือ ทั้งสองสิ่งนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการทำาลาย

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ อัน

เป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิต  

 วันแล้ววันเล่าที่พวกเราร่วมกันบันทึก โดยมี

สุขภาพของตัวเองเป็นตัวชี้วัดให้กับความเปลี่ยนแปลง

ในด้านต่างๆ ทั้งอากาศ น้ำา ผืนแผ่นดิน สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ 

เสียง กลิ่น ความขัดแย้ง จากการเกิดขึ้นของโรงงาน โรง

แยกก๊าซ โรงไฟฟ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่มาก

ไปกว่านั้นคือ ความวิตกกังวลกับอุตสาหกรรมที่กำาลัง

ตามมา ซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องอยู่กับมลพิษเหล่านี้ไป

ไม่ต่ำากว่า ๕๐ ปี ใครกัน ถ้าไม่ใช่พวกเราที่ต้องลุกขึ้นมา

ดูแลและปกป้อง  

 แม้การเรียกร้อง ต่อสู้เพื่อยับยั้งโครงการโรง

แยกก๊าซและนิคมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจะไม่เป็นผลจน

หลายคนเรียกการต่อสู้ของตัวเองที่ผ่านมาว่า “ความ

พ่ายแพ้” เพราะอีกไม่นานพื้นที่อำาเภอจะนะ นาหม่อม 

สะเดา ๒๐,๐๐๐ กว่าไร่ ยังไม่นับรวมพื้นที่ ๑๕๐,๐๐๐ 

ไร่ที่ปากบารา อำาเภอละงู จังหวัดสตูลที่จะเชื่อมสงขลา

เข้ากับท่าเรือน้ำาลึกสองฝั่งด้วยสะพานเศรษฐกิจ (Land 

bridge) จะกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม แต่บางคนก็

บอกว่า “เรายังไม่แพ้ ดีแค่ไหนแล้วที่เราสามารถยื้อ

โครงการนี้มาได้เกือบ ๑๐ ปี” และวันนี้สาธารณะก็เริ่ม

รับรู้ถึงผลกระทบที่ทุกคนจะได้รับเช่นกัน 

 การหันกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง ผ่าน

กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน 

เพื่อเสริมพลัง (Empower) ให้กับตัวเอง และกลับไป

หาเพื่อนของเราที่เคยมี พร้อมๆ ไปกับร่วมกันสร้างพื้นที่

ให้สาธารณะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

นั่นเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราร่วมกันทำา ควบคู่ไปกับการ

ทำางานข้อมูล แม้ระยะห่างทางความคิดความเข้าใจของ

พวกเราต่อการออกแบบการทำางานนี้จะมีอยู่ แต่สิ่งหนึ่ง

ที่พวกเราเห็นร่วมกันตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้คือ เราจะ

ทำาให้เสียงของพวกเราท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ

ที่เข้ามาแล้ว กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับรู้เพื่อสร้างความ

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เรื่องเล่าจึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่เรา

สามารถ สร้างความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของพวกเรา

ขึ้นมาได้ 

 การได้เล่าเรื่องของตัวเองซ้ำาๆ หลายครั้งใน

กระบวนการศึกษาทำาให้ฉันเห็นว่า การเล่าแต่ละครั้ง

ของพวกเราจะไม่เหมือนเดิมทั้งหมด เนื่องจากเวลาและ

พื้นที่เปลี่ยนไป ตัวข้อมูล ความรู้ คำาถามที่ได้มาในวันนี้

ทำาให้พวกเราสามารถถอยตัวเองออกมา จากความทุกข์

ความเจ็บปวดที่เป็นอยู่เพื่อจะมองกลับเข้าไป  ให้เห็นตัว

เอง ต่อเมื่อกลับเข้ามาอีกครั้ง เราก็จะเข้าใจตัวเองมาก

ขึ้น เหมือนๆ กับที่เราก็พร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นเช่นกัน 

มันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการรับฟังและ

สื่อสารถึงเพื่อนกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น 

 กอปรกับข้อมูลที่อยู่ในชีวิตแต่ละวันที่บันทึก

ขึ้นมาจะเป็นตัวช่วยเสริมพลังอำานาจให้พวกเรามีความ

พร้อมเข้าร่วมกับเวทีสาธารณะในทุกช่องทาง อาทิ วง

สนทนา หนังสือพิมพ์กำาแพง เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 

สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 

ไปจนถึงเวทีเสวนา ที่หน้าจอโทรทัศน์ฯ เพื่อร่วมกัน

กำาหนดอนาคตประเทศไทย เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่อง

ของคนจะนะอีกต่อไปแล้ว
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ตัวกิจกรรมคือพ้ืนท่ี
ในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

 การศึกษาของเราเร่ิมจาก พ่ีน้องเครือข่ายคัดค้าน

โครงการโรงแยกก๊าซและนิคมอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ชวน

กันไปทำาความรู้จักกับโรงไฟฟ้าจะนะท่ีดำาเนินการผลิตมา

เกือบ ๑ ปี พร้อมกับนักศึกษาแพทย์ท่ีมาศึกษาเร่ืองน้ี หลัง

จากได้ข้อมูลก็นำามาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มย่อย ประมาณ ๑๐ 

คน เพ่ือทำาให้เห็นภาพรวมของเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการพัฒนาต่างๆ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ข้อห่วงกังวล

มากมายหล่ังไหลออกมาจากท้ังคำาพูดและสายตาท่ีเศร้า

สร้อยผ่านมาทางวงสนทนา 

 พวกเราหวังใจว่า อนาคตของเราจะมีชีวิตความ

เป็นอยู่ดีข้ึน เราจึงลุกข้ึนมาทำาด้วยตัวเอง โดยเร่ิมจากการ

กำาหนดเน้ือหาท่ีใช้วัดความเปล่ียนแปลง ๔ ด้านหลักท่ีเป็น

ข้อห่วงกังวลมากก่อน คือ    

หน่ึงเร่ืองจิตวิญญาณ ท่ีเก่ียวเน่ืองอยู่กับหลักการทาง

ศาสนา ท่ีคนในชุมชนมีค่านิยมท่ีเปล่ียนไป เห็นได้จาก การ

ให้คุณค่ากับเงินมากกว่าหลักการศาสนา  เร่ืองท่ีดินหวะกัฟ

ท่ีถูกโรงแยกฯ ฮุบไป  มีแหล่งอบายมุขเกิดข้ึนในชุมชน 

(ร้านขายเหล้าเบียร์ บ่อนการพนัน) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผิดตามหลัก

การของศาสนา และมีเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืน 

สองเร่ืองปากท้อง การทำามาหากินท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น 

ชาวบ้านเลิกเลี้ยงไก่เนื่องจากไก่ที่เลี้ยงไม่ได้คุณภาพ ไก่ไม่

ออกไข่ และไก่ร้องและกระโดดทับกันตายเมื่อมีเสียงดัง

เช่นเดียวกับวัวหากเล้ียงโดยให้กินน้ำาในพรุทำาให้ “งัวสงวน”

(เกิดลูกแล้วลูกตาย) ตับไตไส้พุงเน่า เป่ือย ชาวบ้านท่ีทำา

ประมงก็จับปลาได้น้อยลงเพราะพ้ืนท่ีถูกจำากัด การเกษตร 

ปลูกแตงไม่มีลูก ใบหงิกงอ เป็นต้น

สามด้านสังคม ชุมชนเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นฝ่าย เช่น 

ครอบครัวแตกแยกเพราะมีความเห็นต่างกันเร่ืองโครงการ 

หลายครอบครัวไม่มองหน้ากัน ไม่คุยกัน บางครอบครัวแม่

ไปมีสามีใหม่หลังจากไปทำางานท่ีโรงแยกก๊าซ ด้วยมีแรงงาน

จากภายนอกเข้ามา และบางส่วนเกิดจากแหล่งอบายมุขท่ี

เพ่ิมข้ึน 

๑๕๑๔

สี่ด้านสุขภาพ ชาวบ้านมีอาการเครียดกังวลจากผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นและส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตแย่

ลง เช่น เด็กและคนแก่เป็นหวัดบ่อยและหายยาก บาง

คนสูญเสียการได้ยินเพราะเสียงท่ีดังมากและอย่างต่อ

เนื่องจากกระบวนการก่อสร้างและการผลิต

 จากนั้นมีการคุยกลุ่มย่อยใน ๓ หมู่บ้านที่ได้

รับผลกระทบมาก และพัฒนาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

เรื่องผลกระทบ ใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูล ๑ เดือน เมื่อ

เห็นข้อมูลชัดจากแบบฟอร์มและกระบวนการกลุ่มย่อย 

นำาไปสู่การเก็บข้อมูลเชิงลึกให้เห็นภาพผลกระทบใน ๓ 

ตำาบล จากกรณีที่ชุมชนช่วยกันเลือก ตลอดกระบวนการ

มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และนำาข้อมูลออกมาสื่อสาร

เป็นระยะ ผ่านข่าวพลเมือง จดหมายข่าวมีดหม้อสีขาว

จะนะ และ Facebook 

 เมื่อได้ข้อมูลจากการบันทึกของแต่ละคนรวม

ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก การเขียนร่างแรกทำาควบคู่ไปกับ

แผนที่ผลกระทบ มีการนำาข้อมูลกลับไปที่ชุมชนอีกครั้ง

เพื่อให้เห็นภาพละเอียดของแต่ละกรณีและภาพรวมของ

ผลกระทบ แล้วใช้การสื่อสารในเวทีของคนจะนะ เวที

เสวนาเรื่องท่าเรือน้ำาลึกที่บ้านสวนกง และใช้การสื่อสาร

กับภาคีคนเมือง สื่อมวลชน นักวิชาการ ด้วยการชวน

กันมาแลกเปลี่ยน ตั้งคำาถามกับชุมชนในเรื่องผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง กระบวนการนี้มุ่งเน้นให้พี่น้องสามารถ
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 หรือส่วนที่พ่อคนึง ‘คนึง ธรรมดี’ ในฐานะผู้

สื่อข่าวท้องถิ่น และบังละ ‘เจะล๊ะ อนันทบริพงศ์’ ชาว

ประมงพื้นบ้านตั้งข้อสังเกตว่า การจับปลาได้น้อยลง

ทุกวันนี้ มีต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากแท่นขุดเจาะน้ำามันที่

มีอยู่ในทะเลหลายจุด ทำาให้สภาพน้ำาเปลี่ยนไป เรื่องนี้

ถูกวางไว้เป็นกิจกรรมต่อไปที่เราต้องไปหาผู้รู้ด้านนี้มา

อธิบายเพิ่มเติม หรือกรณีของต้นน้ำาคลองนาทับที่มา

จากควนเขาเหรง ควนใน ผ่านทางป่าชิง ที่กำาลังประสบ

ปัญหาน้ำาปนเปื้อนสารเคมีจากการระเบิดหิน ทำาให้ทุก

วันนี้แทบไม่มีปลาเหลือตามคลอง  เมื่อน้ำาแห้งมีการตก

ตะกอนของวัตถุบางอย่าง อีกทั้งน้ำาในบ่อก็มีการตรวจ

พบจากสาธารณะสุขอำาเภอว่า มีสารตกค้าง หากรวม

กับน้ำาที่ผ่านโรงไฟฟ้าไหลลงสู่คลอง นาทับแล้ว น้อง

จอย   ‘จินตรา บัวหนู’ ในฐานะเยาวชนบ้านป่าชิงก็ยิ่ง

เป็นห่วงคลองสายนี้มากขึ้น และเสนอในวงพูดคุยว่า 

เธอและเพื่อนต้องการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของ

ลำาคลองสายนี้ผ่านชีวิตผู้คนที่อยู่ริมคลอง เพราะบ้าน

ของเธออยู่ตรงนั้น  เช่นเดียวกับที่พี่น้องบ้านสวนกงลุก

ขึ้นมาเก็บข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำา

ที่เขาหามาได้จากทะเล การดำาเนินชีวิต ความคิดความ

เชื่อที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวที่โอบอุ้มพวกเธอและเขาไว้

 สำาหรับในตัวอำาเภอจะนะ ขณะนี้มีกลุ่มที่

ติดตามปัญหาเรื่องน้ำาท่วมที่เป็นเครือข่ายกันทั้งต้นน้ำา 

กลางน้ำา และปลายน้ำา มีกลุ่มกิจกรรมนกเขาที่สร้าง

รายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศปีละไม่ต่ำากว่าร้อย

ล้านบาทและสามารถเชื่อมความสัมพันธ์กันในระดับ

อาเซียน ที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเพาะ

เลี้ยงนกเขาเสียงดีที่สุด อีกทั้งยังมีตัวแทนชาวบ้านจาก

พื้นที่อำาเภอจะนะไปร่วมคิด และวางแผนการทำากิจ-

กรรมเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ กับเครือข่ายพี่น้องทั้งภาคใต้และภาคตะวัน

ออกในนามของผู้ปกป้องแหล่งผลิตอาหารโลก

พูดคุยข้อมูลเรื่องผลกระทบที่ตัวเองได้รับจนมั่นใจ เรียก

ได้ว่า เป็นการเตรียมความพร้อมชุมชนในการสื่อสารกับ

สาธารณะ 

 นอกจากนี้ ยังได้มีการนำาส่งข้อมูลไปยังคณะ

กรรมการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ 

และโรงแยกก๊าซ ก่อนที่จะมีการให้มาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้วย ซึ่งทำาให้มีกระบวนการใน

การตรวจสอบระบบของโรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซเพิ่ม

ขึ้น อาจนับรวมถึงการได้มาของเครื่องตรวจวัดอากาศใน 

๔ มุมของโรงไฟฟ้าจะนะในวันนี้ด้วย 

 จากการทำาข้อมูลข้างต้นเราเห็นร่วมกันว่า ยัง

คงมีความจำาเป็นที่ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องผลกระทบต่อไป

เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวก

เรา เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป เราต้องทำาให้เรื่องนี้

เป็นที่รับรู้มากขึ้น และข้อมูลจากคำาบอกเล่าอาจไม่เพียง

พอหลังจากนี้ เราจะต้องทำาข้อมูลส่วนนี้ให้สามารถ

อธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย 

 ท่ีผ่านมามีการบันทึกข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ

กว่า ๒๐ เรื่อง ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีนัก

วิชาการ เครือข่ายผู้บริโภค ประชาคมในเมืองหาดใหญ่ 

รวมทั้งกับสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่มีข้อมูลเรื่องเขต

ควบคุมมลพิษตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และความ

ร่วมมือในการตรวจวัดน้ำาสีฟ้าที่ออกจากโรงไฟฟ้า เรา

สามารถทำางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ได้เช่นกัน ด้วยภารกิจนี้เป็นอำานาจหน้าที่โดยตรง

ที่ต้องดูแลเพราะท้องถิ่นเป็นผู้เห็นชอบโครงการและมี

ส่วนได้รับภาษีโรงเรือนจากผู้ประกอบการ ซึ่งบริเวณโดย

รอบมีองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองเปียะ จะโหนง นาทับ

ป่าชิง สะกอม และตลิ่งชันที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่ฉันเป็น

นักวิจัยได้อาสาเข้าไปทำาหน้าที่หนุนเสริมด้านเครื่องมือ 

และกระบวนการให้เกิดความตระหนักรู้ร่วมกันในการ

ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนท้องถิ่น   

 สำาหรับภาพรวมในการติดตามการประเมิน

ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น หัวใจสำาคัญอยู่ที่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียจากโครงการ และกลุ่มสนใจต่างๆ ซึ่งต้องมี

พื้นที่ให้เธอและเขาได้เข้ามาร่วมกันกำาหนดอนาคต (Vi-

sion) คนสงขลาร่วมกัน แล้วนำาไปสู่การสร้างตัวชี้วัด

เครื่องมือ กลไก และออกแบบกระบวนการทำางาน โดย

ทุกขั้นตอนเสียงและประสบการณ์ของคนทุกกลุ่มมี

คุณค่าและมีความหมาย ไม่ต่างจากกลุ่มที่เราได้เริ่มต้น

การทำางานมาก่อน แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่กลุ่มสนใจอื่นๆ   

 ดังที่เจะปิ ‘เจะปิ อนันทบริพงษ์’ จากตำาบล

สะกอมพยายามเข้าไปเช่ือมการทำางานกับอำาเภอจน

สามารถให้ข้อมูลกับปศุสัตว์อำาเภอเรื่องงัวสงวนได้ ว่า 

การที่แม่วัวพันธุ์พื้นบ้านออกลูกแล้วลูกตายมาหลายรุ่น

นั้น เป็นเพราะกินหญ้า กินน้ำาเสียจากโรงงานมาเป็น

เวลานาน จนลูกที่ตายมีลักษณะตัวอ่อนปวกเปียก ตาย

แล้วเหมือนยางเหนียวหนืดร่างกายย่อยสลายได้ช้ากว่า

สัตว์เลี้ยงทั่วไป  

 ส่วนในหมู่บ้านก็มีกลุ่มพูดคุยกับเครือข่ายผู้

ทำาสวนยางที่ทำาสหกรณ์น้ำายางได้ และสามารถเข้าไป

ร่วมงานบุญในพิธีกรรมทางศาสนาของเพื่อนบ้าน โดย

เริ่มต้นการพูดคุยจากเรื่องท่ีพวกเธอและเขาสนใจก่อน 

แล้วค่อยๆ เชื่อมโยงเนื้อหามาสู่เรื่องที่เรากำาลังติดตาม

อยู่โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ จะ

เห็นได้ว่า เจะปิ มีเพื่อนที่เข้าใจเพิ่มขึ้น 

 อาจจะต่างกับนิเนาะ ‘จันทิมา ชัยบุตรดี’ ที่

ยังรู้สึกทุกข์ใจมากกับพี่น้องตัวเองที่เคยคัดค้านมาด้วย

กัน แต่กลับมายอมจำานน เพราะรู้สึกว่าตัวเองสู้ไม่ได้ 

คล้ายกับยีดะ ‘สุไรด๊ะห์  โต๊ะหลี’ ที่รู้สึกว่าตัวเองถูก

กระทำา และเห็นคนที่คิดต่างจากตัวเองเป็นอีกฝ่าย แต่

ด้วยเงื่อนไขที่ขณะนี้ทุกคนประสบชะตากรรมเดียวกัน

คือ เสียงดัง กลิ่นเหม็น น้ำาท่วม น้ำาเสีย ในหมู่บ้านควน

หัวช้าง ตำาบลคลองเปียะ ทั้งโต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม และ

ชาวบ้านท่ีได้รับผลกระทบได้ขยับตัวเข้ามาพูดคุยกัน

เรื่องนี้มากขึ้น   

 ด้านโครงการใหม่ที่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลาย

น้ำา บังเหม ‘ร่อเหม หมะสะมะ’ ตำาบลตลิ่งชันเล่าว่า 

ตอนน้ีนอกจากจะมีโครงการสร้างเขื่อนปลักปลิงท่ีป่า

ต้นน้ำาอำาเภอนาทวีแล้ว ที่บ้านเขาเริ่มมีการดำาเนินการ

ขุดคลอง ๗ สาย เพื่อรองรับน้ำาในอุตสาหกรรม และ

มีการขุดลอก ขยายคลองเดิมกว้างกว่า ๒ เมตร โดย

กรมชลประทานให้ข้อมูลว่าเพื่อแก้ปัญหาน้ำาท่วม แต่

ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะทำาให้ต้นไม้สอง

ข้างคลองถูกทำาลายไปด้วย และอาจส่งผลกระทบมาก

กว่าเดิม ตอนนี้จึงมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันไม่เห็นด้วย

จำานวนมากและรอจังหวะในการออกมาแสดงพลัง 
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ผลกระทบ เรื่องแผนพัฒนาที่จะเข้ามา และเรื่องราวดีๆ 

ที่บ้านเรา เพื่อให้เพื่อนจากที่ต่างๆ สามารถเข้ามาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้

 เ หมื อนที่ ผ่ า นมาที่ บ้ า นฉั นก็ ก ล าย เป็ น

ห้องเรียนสิทธิชุมชนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ 

จังหวัดสงขลา และอีกหลายๆ คนในหมู่บ้าน ในตำาบลที่

ได้รับรู้ผ่านการสื่อสารของเราจากหน้าจอโทรทัศน์ วิทยุ  

และเน้ือหาเหล่าน้ีก็ไปอยู่ในห้องเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสาขาพัฒนาชุมชนจากการ

เป็นอาจารย์พิเศษของฉัน และวันนี้จะนะได้กลายเป็น

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ ที่ส่งผล

ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปแล้วเช่นกัน

 บทเรียนสำาคัญของการสื่อสารครั้งนี้คือ พวก

เราลุกขึ้นมาสื่อสารด้วยตัวเอง และใช้กระบวนการ

สื่อสารที่หน้าจอโทรทัศน์ วิทยุกลับเข้ามาสื่อสารเสริม

พลังชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันในวงกว้าง

มากขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

สื่อชุมชนกับ
การออกแบบการสื่อสารด้วยมือเรา

����การเดินทางของข้อมูล
คือ�การเชื่อมเครือข่าย

   การสื่อสารชุมชนเป็นอีกเรื่องที่ชุมชนต้องทำา

เอง ตรงนี้เราเรียกว่า “สื่อแนวราบ” (ฐิตินบ โกมลนิมิ,

โครงการก่อตั้งมูลนิธิสื่อสารสาธารณะ, ๒๕๔๘) เพราะ

จะรอให้นักข่าว หรือคนนอกเข้ามาทำาให้คงไม่ทันการ แต่

การทำางานต้องเชื่อมกับ “สื่อแนวดิ่ง” ที่เป็นหนังสือพิมพ์ 

โทรทัศน์ วิทยุต่างๆ ด้วย และที่ขาดเสียไม่ได้เลยคือ สื่อ

ออนไลน์ สามส่วนนี้ต้องทำางานไปด้วยกันบนฐานที่มี

มุมมองของชุมชนเป็นสำาคัญ โดยการเชื่อมฐานข้อมูลที่

ชุมชนร่วมกันศึกษามาสู่การสื่อสารสาธารณะอย่างมีพลัง 

 ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา พวกเราพัฒนาทักษะการ

ทำาสื่อร่วมกัน ทั้งด้านการเขียน การถ่ายภาพนิ่ง ภาพ

เคลื่อนไหว วาดรูป การจัดกระบวนการพูดคุยในชุมชน 

เรามีกองบรรณาธิการข่าวชุมชน ที่มีปฏิบัติการเป็นกลุ่ม

มีดหม้อสีขาวจะนะ มีเครือข่ายนักข่าวพลเมืองเฝ้าระวัง

ชายหาด  นักข่าวพลเมืองลานหอยเสียบ นักข่าวพลเมือง

บ้านป่างาม นักข่าวพลเมืองบ้านไทรขึง ซึ่งพี่น้องลูก

หลานของเราสามารถทำาข่าวพลเมืองออกอากาศทาง

ช่องไทยพีบีเอสได้ และมีบางกลุ่มกำาลังพัฒนาต่อไปเป็น

ผู้ผลิตสารคดีอิสระ เรามีจดหมายข่าวมีดหม้อสีขาว ที่จะ

บอกเล่าสิ่งดีงามที่บ้านเรา พร้อมๆ ไปกับการทำาให้เห็น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ้านเรา  และวิทยุชุมชนที่

เรากำาลังจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเลี้ยงน้ำาชาไปเมื่อ

สองเดือนก่อน เพื่อช่วยกันในการซ่อมบำารุง เราต้องนำา

เนื้อหาของเราสื่อสารออกไปในหลายช่องทาง ทั้งในเรื่อง

 ตลอดกระบวนการ เก็ บข้ อมู ลจะมี การ

วิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ทั้งในกระบวนการกลุ่มย่อย

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในการไปเก็บข้อมูลเชิงลึก 

และมีการจัดวงคุยวิเคราะห์ประเด็นที่ใช้ในการขับ

เคลื่อน มีการจัดเวทีและมีการนำาเสนอข้อมูลเพื่อชวนคน

จะนะให้ร่วมแลกเปลี่ยน อีกครั้งที่เป็นการตรวจสอบข้อ-

มูลร่วมกัน คือ ช่วงที่มีการเชิญสื่อ คนเมือง นักวิชาการ

เข้ามาร่วมตั้งคำาถาม แลกเปลี่ยนตามจุดต่างๆ ของแผนที่

ผลกระทบ จากการถูกตั้งคำาถามหลายๆ มุมทำาให้เราได้

ประเด็นที่ใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถออกแบบการ

ขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีจะทำาให้

เราสามารถกำาหนดอนาคตตนเองได้

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนเองก็ได้

มีการพยายามแก้ไขปัญหา ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและ

ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำาที่ปล่อย

จากโรงไฟฟ้า และโรงงานต่างๆ หรือในกรณีที่มีน้ำาท่วม

หนักที่จะนะ ชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันศึกษาจนสามารถจับ

มือกันเป็นเครือข่ายได้ทั้งต้นน้ำา กลางน้ำาและปลายน้ำา 

ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในระยะ

ยาวทุกคนรู้ว่า ปัญหาหลักคือ การปิดกั้นเส้นทางน้ำา

ธรรมชาติ ทั้งการสร้างถนนสูง การถมที่สูงกว่า ๘ เมตร

เพื่อสร้างโรงไฟฟ้า ทำาให้โรงไฟฟ้าน้ำาไม่ท่วม แต่บ้านควน

หัวช้างยาวมาถึงตัวอำาเภอจะนะกว่า ๑๕ กิโลเมตร น้ำา

ท่วมสูงถึง ๓ เมตร เหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถนำา

ใช้ข้อมูลได้ทันที และเป็นสิ่งที่จะต้องผลักดันเพื่อการแก้

ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
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เมื่อเราเข้าใจตัวเอง�เราจะเข้าใจคนอื่น

ร่วมกันเป็นเครือข่าย แต่ส่วนต่างๆ เหล่านี้ยังมีข้อจำากัด

ในการเข้ามาออกแบบการทำางานร่วมกัน ความไว้วางใจ

และลักษณะการทำางานที่แตกต่างกัน จำาเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีพื้นที่ มีการประสานงานกัน มีวงย่อยในการพูดคุย

ปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอาเรื่องที่แต่ละคน

สนใจมาเป็นเรื่องของกลุ่ม

 การทำางานที่ผ่านมา พวกเรายังไม่สามารถนำา

ข้อมูลที่ได้ไปสู่กระบวนการตัดสินใจในเชิงนโยบายมาก

นัก เป็นแต่เพียงนำาข้อมูลที่ได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคน

กลุ่มต่างๆ อาทิ คนทำาสื่อ นักวิชาการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สำานักงานสิ่งแวดภาค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

แต่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อมร่วมกันในฐานะเจ้าของเรื่อง 

 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการทำางานที่เรามีในวันนี้

จะมีส่วนสำาคัญในการออกแบบการทำางานเพื่อไปให้ถึง

กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ไม่ทำาลาย และ

เราจะยืนอยู่ในฐานะของผู้ผลิตและผู้ปกป้อง รักษา

แหล่งผลิตอาหารของคนทั้งโลกไว้ แม้หนทางจะอีก

ยาวไกล แต่ใช่ว่าเราจะไปไม่ถึง เพราะเมื่อหันมองกลับ

ไปเราก็จะเห็นว่า เราเดินทางมาไกลจากจุดเริ่มต้นมาก

แล้ว  ที่เหลือคือวันนี้และวันข้างหน้าที่เราจะไปเดินไป

ด้วยกัน

 พลังชุมชนท่ีเกิดขึ้นผ่านกระบวนการประเมิน

ผลกระทบทางสุขภาพ คือ ตัวตนของชุมชนปรากฏใน

พื้นที่สาธารณะมากขึ้น และได้รับการตอบรับที่ดีจาก

กลุ่มใหม่ที่เข้ามา ส่วนเครือข่ายคัดค้านเดิมก็มีแนวทาง

ในการทำางานเพิ่มขึ้น มีมุมมองที่เปิดกว้างยอมรับคน

ที่คิดต่างกับตัวเองมากขึ้น แม้จะไม่มั่นใจนักเรื่องงาน

ข้อมูลที่ตัวเองทำา แต่ก็ยังเชื่อมั่นในพลังของชุมชนที่จะ

ลุกขึ้นมาจัดการตนเองร่วมกัน โดยทุกคนจะมีการบ้าน

ของตัวเองท่ีจะไปทำางานร่วมกับเพื่อนบ้านในชุมชน 

อำาเภอ จังหวัด ภูมิภาค และเชื่อมกันในระดับประเทศ

ในประเด็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว และเรื่องความมั่นคง

ทางอาหารที่เรายังคงใช้ฐานทรัพยากรเดียวกันทั้งผืนดิน 

แผ่นน้ำา ท้องฟ้า ดังที่สมาร์ท นิยมเดชา หนึ่งในนักข่าว

พลเมืองลานหอยเสียบตระหนักอยู่เสมอว่า “อัลเลาะห์

ได้ประทานท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์มาให้พี่น้องทุกคน 

เราสามารถทำามาหากินได้พร้อมๆ กับมีหน้าที่ดูแลรักษา

ทรัพยากรให้ลูกหลานได้มีกินมีใช้กันต่อไปแต่ไม่มีสิทธิ

ครอบครองหรือทำาลาย”  

 เวลานี้ที่สงขลา เราจะเห็นเครือข่ายคนทำาสื่อ

ที่เกิดขึ้นหลายระดับ สื่อแนวราบที่เป็นกองบรรณาธิการ

ชุมชนที่วางแผนการสื่อสารร่วมกัน ทำาให้มีวงคุยใน

ชุมชนเพิ่มขึ้น สื่อแนวดิ่งที่เป็นสื่อกระแสหลักทำางาน

๒๐
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