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ต้นแบบการพัฒนาเมืองสุขภาวะของไทย
1. หลักคิดของวิธีการเชิงระบบ (Systems Approach)
ในส่ ว นนี้ จ ะมีก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ว ิธ ีก ารเชิง ระบบ (Systems Approach) ที่พ ัฒ นาขึ้น โดยสภา
วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Council of Science: ICSU) เข้ากับประเด็นปญั หาเมือ ง
เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างสุขภาวะและความเป็ นอยู่ท่ดี ขี องคนเมือง โดยการมุ่งเน้ นทาความเข้าใจ
ระบบเมืองด้วยการศึกษาหาสาเหตุและผลกระทบระหว่างปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ในระบบ และ
พยายามหลีกเลีย่ งการพิจารณาผลกระทบแบบแยกส่วนทีอ่ าจส่งให้ผลการวิเคราะห์ถูกต้องเพียงบางส่วน
และมีผลแค่ในระยะสัน้ เท่านัน้ ฉะนัน้ ปจั จัยทีข่ บั เคลื่อนการมีสุขภาวะกับความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องคนเมืองจึง
ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างปจั จัยด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และชีวกายภาพในระบบ
ของมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ การศึกษาปญั หาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องสุขภาวะของคน
เมืองกับการออกแบบเมืองต้องศึกษาในภาพกว้างให้มากทีส่ ุดด้วย
วิธกี ารเชิงระบบชีใ้ ห้เห็นถึงรูปแบบของการเกิดปญั หาและปจั จัยทีเ่ ป็ น “ต้นตอของเหตุ (Causes
of the Causes)” ที่ส่งผลสืบเนื่องให้เกิดสุขภาวะและความเป็ นอยู่ท่ดี ใี นเมือง อันจะช่วยแก้ไขปญั หาที่
เกิดขึ้นได้อย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน นอกจากนี้ วิธ ีการเชิงระบบยังส่ งเสริมให้นโยบายที่มหี ลักฐานทาง
วิชาการรองรับนัน้ มีประสิทธิผลเพิม่ มากขึน้ อีกด้วย เพราะผลของนโยบายอาจก่อให้เกิดผลสืบเนื่องที่
ตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจก็ได้ อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ดจี ะเกิดขึน้ ได้นนั ้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผูก้ าหนด
นโยบายและประชาชนในการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อทีจ่ ะกระตุน้ ให้เขาคิดได้ว่า นโยบายทีแ่ ทรกแซงแค่
เฉพาะบางส่วนของระบบทีซ่ บั ซ้อนนัน้ อาจทาให้เกิดผลกระทบทีไ่ ม่คาดคิดตามมาได้ เพราะเมืองแต่ละ
แห่งต่างมีทศิ ทางการพัฒนา โอกาส อุปสรรคและความท้าทายทีต่ ่างกันออกไป
ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้เกิดคาถามสาคัญคือ เมืองเหล่านัน้ จะพัฒนาไปสู่ความยังยื
่ นได้อย่างไรใน
แนวทางของตัว เอง โดยที่ค นในเมือ งยังคงมีค วามอยู่ดีกิน ดีและทรัพ ยากรของเมือ งไม่สูญ ไปตาม
กาลเวลา ดังนัน้ เราจึงหยิบเมืองบางแห่งมาเป็ นกรณีศกึ ษาในการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาและแก้ปญั หา
ไปสู่ความมีสุขภาวะ ซึง่ สามารถแบ่งการพัฒนาเมืองออกได้เป็ น “การพัฒนาเมืองทีน่ าโดยท้องถิน่ ” กับ
“การพัฒนาเมืองทีน่ าโดยภาคประชาสังคม”

107

เมืองยะลา ต้นแบบเมืองสุขภาวะสู่สนั ติสขุ
ความเป็ นมา
ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา เทศบาลนครยะลาได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีเหตุการณ์ลอบทาร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจล
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายทัง้ ต่อชีวติ ทรัพย์สนิ ภาพลักษณ์ของยะลา ก่อให้เกิดความ
แตกแยกในสังคมและเป็ นอุปสรรคในการบริหารจัดการพัฒนาเมืองยะลา กระทบทัง้ ด้านการเมือง ด้าน
การศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านสุขภาวะของคนเมือง อีกทัง้ เหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ ได้สร้าง
ความแปลกแยกของคนในพื้นที่ ทาให้เกิดความหวาดระแวง ด้วยเหตุน้ีเทศบาลนครยะลา จึงต้องเร่ง
ดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ชาวยะลาอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุขบนบริบทความแตกต่างทางสังคมให้ได้

ประเด็นขับเคลื่อน
การเป็นเมืองสันติสุข เทศบาลนครยะลาให้ความสาคัญกับทุกมิตขิ องการพัฒนาเมือง เพราะเชื่อ
ว่าหากประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ จี ะช่วยสร้างสันติสุขได้ โดยมีแนวคิดการพัฒนาเมือง 4 ด้านใหญ่ ๆ
(แผนภาพที่ 4) คือ (1) เน้นการมีส่วนร่วม (2) สร้างการกระจายอานาจ (3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และ (4) การวางแผนอนาคตของเมืองยะลาร่วมกัน ทัง้ นี้ ประชาชนได้มสี ่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการออกแบบและดาเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของเมือง
แผนภาพที่ 1 แนวคิ ดการบริ หารงานของเทศบาลนครยะลา

ทีม่ า: เทศบาลนครยะลา (2558)
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เทศบาลนครยะลาดาเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคนและสร้างความสันติสุข ความ
สมานฉันท์ในพื้นที่ เพื่อให้คนในสังคมมีความสามัคคี และอยู่ร่วมกันได้แม้ต่างวัฒนธรรม โครงการที่
เทศบาลนครยะลาดาเนินการส่ วนใหญ่ ล้ว นมีจุดประสงค์เ พื่อ พัฒนาคนและสร้างสันติสุ ขทัง้ สิ้น โดย
สามารถแบ่งกิจกรรมการพัฒนาเมืองตามแนวคิดการบริหารงานได้ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนทีห่ นึง่ เครือข่ายความร่วมมือ คือ การทางานแบบสร้างเครือข่ายโดยให้แต่ละหน่ วยงานมี
การเชื่อมโยงประสานกัน เพื่อให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
กิจกรรมเหล่านี้ คือ (1) วงออร์เคสตร้าเยาวชน เป็ นวงออร์เคสตร้าของเทศบาลแห่งเดียวในไทย เพื่อใช้
ดนตรีกล่อมเกลาจิตใจและสร้างความสามัคคีของเยาวชน (2) กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน เป็ นการสร้าง
ผู้นาเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานเทศบาลฯ (3) งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน การแข่งขันนก
กรงหัวจุกใหญ่ทส่ี ุดในโลก (4) มาลายูเดย์ ออฟ ยะลา จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาลายูแห่งแรกและ
แห่งเดียวของไทย (5) ประเพณีการชักพระ ประเพณีสาหรับศาสนาพุทธทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสามจังหวัด และ
(6) ประเพณีไหว้พระจันทร์ จัดงานอย่างยิง่ ใหญ่เพื่อคนจีนในเมืองยะลา
ส่วนทีส่ อง การกระจายอานาจ คือ การกระจายอานาจให้แต่ละชุมชนมีโอกาสได้คดิ บริหาร
จัดการ และเสนอทางออกของปญั หาด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิดการกระจายอานาจในกิจกรรมเหล่านี้ คือ
(1) ชุดปฏิบตั ิการ (ชป.) ชุมชนดูแ ลความปลอดภัยในเมือง เกิดเป็ นเครือ ข่ายสับปะรด (2) หลักสูตร
ท้องถิน่ เมืองยะลา เป็ นการจัดทาความรูท้ อ้ งถิน่ ยะลาและหนังสืออ่านนอกเวลาโดยคนท้องถิน่ (3) ชมรม
กีฬา สนับสนุ นจัดตัง้ ชมรมด้านกีฬาและนันทนาการกว่า 8 ชมรม (4) ศูนย์ออกกาลังกาย มีกิจกรรม
หลากหลาย เช่น ฟิตเนตขนาดใหญ่ 2 ชัน้ การเต้นแอโรบิค เป็ นต้น และ (5) สนามแข่งกีฬา มีทงั ้ สนาม
กีฬากลาง สนามฟุตบอลหญ้าเทียมจารูนอก สนามแบดมินตัน สวนน้า โรงยิม ฯลฯ
ส่ว นทีส่ าม การมี ส่วนร่วม คือ การสร้างกระบวนการมีส่ ว นร่ว มทุก ระดับ ทัง้ หน่ ว ยงานรัฐ
ั หาบางอย่างสามารถทาได้ด้ว ยตนเอง โดย
เอกชน ชุ มชน ทาให้ก ารด าเนิ นงานและการจัด การป ญ
ออกแบบเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนของผูค้ นในเมือง เช่น เวทีสภาประชาชน เวทีใหญ่ประจาปีท่ปี ระชาชน
ทุกภาคส่วนเข้าร่วม เวทีสภากาแฟเพือ่ ประชาชน เวทีแลกเปลีย่ นกับชาวบ้านแบบไม่เป็ นทางการ โดย
จัดเดือนละ 1 ครัง้ และ เทศบาลสัญจร ลงพื้นที่ จัดเวทีให้บริการประชาชนถึงชุมชน เพื่อรับฟงั ปญั หา
ชุมชน
ส่วนทีส่ ี ่ การวางแผนอนาคต คือ การวางเป้าหมายในการพัฒนาเมืองสู่ความยังยื
่ น ให้เมือง
ยะลาเป็ นเมืองทีม่ คี วามจุดแข็ง และส่งเสริมให้คนในเมืองมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นทุกด้าน โดยได้วางแผน
อนาคต แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้ (1) เมืองแห่งสันติภาพ สร้างพิพธิ ภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละสร้าง
ความเข้าใจในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม (2) เมืองสุขภาวะ สนับสนุ นชมรมออกกาลังกายและการสนับสนุ น
กีฬาทุกประเภท (3) เมืองแห่งสวน สร้างสวนสาธารณะเพิม่ เพื่อส่งเสริมให้สุขภาวะคนเมือง (4) เมือง
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาการศึกษาของเมืองให้มปี ระสิทธิภาพ โดยการสร้างและส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้
นอกห้อ งเรีย น เช่ น อุ ท ยานการเรีย นรู้ TK Park และ (5) เมือ งแห่งนวัต กรรม มุ่ง เน้ น “การพัฒ นา
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เศรษฐกิจท้องถิน่ ” คือ การนาสินค้าหรือผลิตผลทีม่ ใี นท้องถิน่ นามาพัฒนา ปรับปรุง และสร้างตลาดเพื่อ
สร้างรายได้อย่างยังยื
่ น

การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
หากนาวิธกี ารเชิงระบบ (Systems Approach) มาวิเคราะห์ว่า “เมืองสันติสุขจะนาไปสู่ความมีสุข
ภาวะและความเป็ นอยู่ท่ดี ีไ ด้อ ย่างไร” ผ่ านการใช้แผนภาพแสดงอิทธิพล (influence diagram) แล้ว
สามารถอธิบายได้ว่า เหตุการณ์ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้คนเมืองเกิดความ
ระหวาดระแวงต่อกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความขัดแย้ง เมืองยะลาจึงมุ่งมันที
่ จ่ ะฟื้ นสันติ สุขให้กลับมา
โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการเปิ ดพื้นที่สาธารณะ จัดงานประเพณี และวัฒนธรรม พร้อมทัง้
กระจายอานาจให้ชุมชน
การเปิ ดพื้นที่ สาธารณะมีผลกระทบต่อเมืองหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็ นถนนคนเดินที่ช่วย
สร้างการจ้างงาน สวนสาธารณะที่ช่วยเพิม่ และอนุ รกั ษ์ พื้นที่ สีเขียวในเมือง สถานที่ออกกาลังกายที่
สร้างเสริมสุขภาพคนเมืองได้โดยตรง ตลอดจนพิพธิ ภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ TK Park ทีส่ ร้างโอกาสใน
การเรียนรู้และใช้ความคิ ดสร้างสรรค์
ในขณะเดียวกัน การส่ งเสริ มประเพณี และวัฒนธรรม จะเป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้คนเมืองได้ทา
กิจกรรมร่ว มกัน รัก ษาประเพณีแ ละวัฒ นธรรมที่ดีงาม สร้างการมี ส่วนร่วมและความสัม พันธ์อ ัน ดี
ระหว่างคนในเมือง จนเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้า ส่งผลให้คนเมืองมีสขุ ภาวะทางใจทีด่ ขี น้ึ
ส่วนการกระจายอานาจสู่ชุมชน เป็ นการเสริมสร้างพลังชุมชนให้คอยช่วยสอดส่องดูแลความ
สงบเรียบร้อยในเมือง หรือที่เรียกว่า ชุดปฏิบตั กิ าร (ชป.) ส่งผลให้เมืองมี ความปลอดภัยมากขึน้ จาก
การมีส่วนร่วมของชุมชน
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แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลการเป็ นเมืองสันติ สขุ สู่เมืองสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี
เหตุการณ์ความไม่สงบ

การมุ่งสู่การเป็ น
เมืองสันติ สุข
พืน้ ทีส่ าธารณะ
การจ้างงาน

การกระจายอานาจ

ความเข้มแข็งของประเพณี
และวัฒนธรรม

ความปลอดภัย

พืน้ ทีส่ เี ขียว
ระดับการมีสว่ นร่วม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

คุณภาพอากาศ

โอกาสในการเรียนรูแ้ ละ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ความภาคภูมใิ จใน
รากเหง้าของสังคม

สุขภาวะและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (2559)

การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
เมืองยะลา มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ดว้ ยการใช้จุดแข็งและโอกาสทีม่ อี ยู่
ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- ผูน้ าท้องถิน่ เข้มแข็ง เป็นทีไ่ ว้วางใจของชาวบ้าน การเมืองท้องถิน่ มีเสถียรภาพ
- มีทุนทางสิง่ แวดล้อม ปา่ อุดมสมบูรณ์ พืน้ ทีเ่ หมาะแก่การเพาะปลูก มีผลผลิตทางการเกษตร
ทีม่ คี ุณภาพ
- มีทุนวัฒนธรรมทีย่ าวนานและหลากหลาย สามารถอยูร่ ว่ มกันได้
- มีทุนมนุษย์ทด่ี ี การศึกษามีคุณภาพ
- มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ
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2) โอกาส
- การเผชิญและรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรง
- แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนย์ศกึ ษามหานครและเมือง
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลเมืองสันติสุขให้แก่เมืองยะลา และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลนครยะลากับมหาวิทยาลัยรังสิต
ในทางตรงกันข้าม เมืองยะลาก็มจี ุดอ่อนและอุปสรรคที่อาจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- ประชากรมีจานวนน้อย
- ขาดความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเมืองขึน้ อยู่กบั ยางพาราและ
ผลไม้เป็นส่วนมาก
2) อุปสรรค
- สถานการณ์ความรุนแรงกระทบความเชื่อมันของคนภายนอก
่
- รูปแบบการคมนาคมเปลีย่ นไป
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
ด้วยความทีเ่ มืองยะลาต้องเผชิญและรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงอยู่เสมอ ทาให้เมืองยะลา
มีบทเรียนจากความเจ็บปวดและความรูส้ กึ หวาดระแวง คนเมืองจึงสามารถอยูร่ ่วมกันได้ท่ามกลางความ
หลากหลายทางเชือ้ ชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม อีกทัง้ การเมืองท้องถิน่ ทีม่ เี สถียรภาพ ส่ งผลให้
ผูน้ าท้องถิน่ ดาเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวติ ทีเ่ น้น
การศึก ษากับสุ ขภาพของคน รวมถึงความสะอาดกับความเป็ นระเบียบเรียบร้อ ยของเมือ ง และด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรกรรม เนื่องจากเมืองยะลามีผลผลิตทางการเกษตรทีม่ คี ุณ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ น
กล้วยหิน ส้มโชกุน และลองกอง ซึง่ จะมีการทาวิจยั ด้านนวัตกรรมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต
ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม เมืองยะลามีความท้าทายอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ ทัง้ ในแง่การผลิตและการ
บริโภค เนื่องจากยะลามีจานวนประชากรที่น้อยกว่าจังหวัดอื่น และภาคการผลิตที่โดดเด่นและสร้าง
รายได้หลักให้กบั เมืองมีเพียงยางพาราและผลไม้เท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลกระทบจากสถานการณ์ความ
รุนแรงและรูปแบบการเดินทางทีจ่ ากเดิมคนนัง่ รถไฟซึง่ ต้องผ่านยะลาเปลีย่ นไปเดินทางด้วยรถยนต์ไม่ก็
เครื่องบิน ทาให้เมืองยะลาดึงดูดคนได้ยากขึน้ ไปอีก จึงเป็ นโจทย์ท้าทายสาหรับเมืองยะลาในการขยับ
ขยายเศรษฐกิจเมือง ภายใต้ทุนทีม่ อี ยู่
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ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
เมือ งยะลามีทุ น เดิม ที่ดีอ ยู่แ ล้ ว ทัง้ การศึก ษา วัฒ นธรรม เกษตรกรรม ตลอดจน
สภาพแวดล้อม แต่คนภายนอกก็ยงั เข้าถึงไม่ได้มากนัก เทศบาลนครยะลาจึงเป็นเสมือนไฟฉายส่องทาง
ให้ก ับเมืองให้เดินไปในทิศทางที่มคี วามได้เ ปรียบ สร้างเศรษฐกิจและคุ ณภาพชีวติ คนเมืองได้ ทัง้ นี้
เพราะเทศบาลนครยะลาเป็ นผูท้ เ่ี ห็นภาพรวม รูจ้ ดุ แข็งจุดอ่อน ทาให้แก้ไขปญั หาได้ตรงจุด
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เมืองจันทบูร ต้นแบบสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสุขภาวะ
ความเป็ นมา
ชุมชนริม น้ าจันทบูร จังหวัดจันทบุ ร ี เป็ นชุ มชนเก่ าแก่ เริ่มก่ อ ตัง้ ตัง้ แต่ ส มเด็จพระนารายณ์
มหาราช ชุมชนแห่งนี้มผี ู้คนอาศัยกันอย่างหนาแน่ น เป็ นชุมชนที่มวี ฒ
ั นธรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น
จีน ญวน ไทย ปจั จุบนั ยังคงมีความดัง้ เดิมหลงเหลืออยู่มาก โดยเฉพาะอาคาร สถาปตั ยกรรม บ้านเรือน
ของผูค้ นในสมัยตัง้ แต่ตงั ้ ชุมชน ปี 2552 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเข้าร่วมการพัฒนาพืน้ ที่ โดยกระตุ้น
ให้เกิดถนนคนเดิน อีกทัง้ มีกระแสของการท่องเทีย่ วเมืองเก่ากระตุน้ ให้ชุมชนเริม่ ตระหนักถึงอนาคตของ
ตนเอง จึงจัดตัง้ คณะทางานชุมชนภายใต้ชมรมชื่อ “ชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ า” โดยมีสถาบันอาศรมศิลป์
เป็นทีป่ รึกษาในการทางาน ให้ความสาคัญกับความอนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมใน

ประเด็นขับเคลื่อน
เมื่อคนในชุมชนคิดถึงอนาคตและขยับการอนุ รกั ษ์ดว้ ยตัวของชุมชนเองมากขึน้ สถาบันอาศรม
ศิ ล ป์ จึง ชวนชาวบ้ า นสร้า งทางเลือ กใหม่ ใ นการอนุ ร ัก ษ์ โดยใช้ ห ลัก คิด คือ ชุ ม ชนจะต้ อ งร่ ว มรับ
ผลประโยชน์โดยตรงเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน จึงเลือกดาเนินการอนุ รกั ษ์โดยใช้วธิ กี ารอนุรกั ษ์อย่างมี
ส่วนร่วมด้ วยแนวคิ ดกิ จการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เข้าออกแบบปรับปรุง ฟื้ นฟู ตัวอาคาร
สถาปตั ยกรรมเรือนไม้เก่าแก่ ดาเนินการเป็ นโรงแรมและแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ (Historic Inn) โดยที่
ชุมชนร่วมเป็ นเจ้าของ และปรับชุมชนกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์แห่งใหม่ สร้างรายได้
ให้กบั คนในชุมชน โดยกระบวนการอนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรมด้วยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (ภาพที่ 1) คือมี
การก่ อตัง้ บริษัทชุมชน เพื่อบริห ารจัดการ และมีการระดมทุน โดยการขายหุ้น หุ้นละ 1,000 บาท
ให้ก ับ คนในชุม ชน เพื่อ เป็ นเจ้าของกิจการร่ว มกัน ผลก าไรนอกจากการป นั ผลตามสัด ส่ ว นหุ้นแล้ว
โครงการได้กาหนดให้ 10% จากผลกาไร จะมอบให้ชุมชนเพื่อทาประโยชน์ในการรักษาวัฒนธรรมตาม
แนวคิดกิจการเพื่อสังคม
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ของชุมชนริ มน้าจันทบูร

ทีม่ า: ธิป ศรีสกุลไชยรัก (2559)

หลังจากดาเนินการในปีแรก พบว่า ขณะนี้กจิ การทีช่ ุมชนเป็ นเจ้าของอยู่ มีกาไรเกินกว่าทีต่ งั ้ เป้า
ไว้ อีกทัง้ เกิดบ้านเรียนรูใ้ นชุมชนเพิม่ หลายหลัง คนในชุมชนเริม่ อยากเปิดบ้านของตนเอง พราะบ้านทุก
หลังมีภูมปิ ญั ญาของตนเอง และในวันนี้ชุมชนริมน้ าจันทบูรได้กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
แห่งใหม่ของจังหวัดจันทบูร โดยวันเสาร์ – อาทิตย์ จะมีนักท่องเทีย่ วแวะเวียนมาเสมอ ซึ่งก็สร้างความ
คึกคัก เกิดธุรกิจต่อเนื่อง และสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนอีกด้วย

การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
ในการศึกษาเมืองสุขภาวะ ในทีน่ ้ีจะประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงระบบ (systems approach)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ICSU วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้เห็นภาพการขับเคลื่อนการอนุ รกั ษ์มรดกเมืองสู่การสร้างสุข
ภาวะเมือง (แผนภาพที่ 2) ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
จากการเห็นความสาคัญของการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมของตนเองมากขึน้ จึงใช้วธิ กี ารคือการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ภูมปิ ญั ญา เช่ น การเปิ ดบ้านของตนเองเป็ นศูนย์การเรียนรู้ และอีกวิธคี อื การเพิม่ มูลค่ า
สถาปตั ยกรรม โดยการก่อตัง้ บริษทั ชุมชน เพื่อออกแบบปรับปรุง ฟื้นฟู ตัวอาคารสถาปตั ยกรรมเรือนไม้
เก่าแก่ ดาเนินการเป็ นโรงแรมและแหล่งเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ด้วยเหตุน้ีทาให้ชุมชนจันทบูรกลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมแห่งใหม่ ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน เกิดธุรกิจขนาดเล็กใน
ชุมชน และทาให้มลู ค่าทีด่ นิ ในชุมชนสูงขึน้ สร้างรายได้ และทาให้เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตขึน้ ด้วย
นอกจากรายได้และเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตขึน้ ในชุมชน การเปิดบ้านสร้างแหล่งเรียนรู้ และการรักษา
สถาปตั ยกรรมในเมืองยิง่ ทาให้คนในชุมชนมีความภาคภูมใิ จในความเก่าแก่และมีวฒ
ั นธรรมของชุมชน
ตนเอง โดยจะส่งผลทาให้เกิดการต่อยอดทีจ่ ะอนุ รกั ษ์สถาปตั ยกรรม วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของชุมชนตัวเอง
ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองสุขภาวะและมีความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
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แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลการรักษามรดกเมืองเพื่อสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี
การเห็นคุณค่าของมรดกเมือง
ั
การเพิม่ มูลค่าสถาปตยกรรม
ในเขตเมือง
ธุรกิจขนาดเล็ก

การเพิม่ มูลค่า
การลงทุนจาก ทีด่ นิ
ภาคเอกชน

การมุง่ รักษา
มรดกเมือง

แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญา
การรือ้ ฟื้นภูมปิ ญั ญา

การท่องเทีย่ วเชิงมรดก
วัฒนธรรม

ความภูมใิ จในท้องถิน่

รายได้
การเติบโตของเศรษฐกิจ

เมืองสุขภาวะและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดี

ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (2559)

การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
เมืองจันทบุร ี มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ด้วยการใช้จุดแข็งและโอกาสที่ม ี
อยู่ ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- ชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ไทย พม่า ญวน โดยชาวญวนเข้ามาตัง้ ถิ่น
ฐานในจันทบุร ี ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ปจั จุบนั มีคาทอลิกชาวญวนจานวนประมาณ
130 คน โดยใช้เวลาตัง้ ถิน่ ฐานเป็นเวลา 300 กว่าปีแล้ว
- ชุมชนเป็ นชุมชนเก่า ชุมชนที่ตงั ้ มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีความเก่าแก่ และยังหลงเหลือ
ความเป็ นชุมชนเก่าทีค่ นยังมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในชุมชนสูง มีความใกล้ชดิ กัน ทากิจกรรม
ร่วมกันอยู่
- ชุมชนมีสถาปตั ยกรรมและอาคารเก่ าแก่ หลงเหลืออยู่มาก ทัง้ โบสถ์ วัด ที่เก่ าแก่ และมี
อาคารบ้านเรือนไม้ ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละเชือ้ สาย ทัง้ บ้านไม้เก่าแบบไทย และอาคาร
ไม้แบบจีน
2) โอกาส
- กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์มมี ากขึน้ การท่องเทีย่ วชุมชนเก่า อาคารเก่า กลายเป็ นที่
นิยมทัง้ คนชัน้ กลาง และคนรุ่นใหม่ มากขึน้ กว่าเดิมมาก หลายทีใ่ นประเทศไทยสามารถใช้
ความเก่าของเมืองเป็นจุดขายในการท่องเทีย่ วได้
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- คนเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึน้ ปจั จุบนั สังคมอยู่ในยุคดิจทิ ลั ผูค้ นติดต่อ แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าว
สาวผ่ า นสื่อ social media มากขึ้น โดยเฉพาะด้า นการท่ อ งเที่ย ว ซึ่ง เป็ น ช่ อ งทางที่จ ะ
นาเสนอภาพ และดึงผูค้ นให้มาเทีย่ วได้
- สถาบันการศึกษาให้ความสนใจเรื่องการอนุ รกั ษ์ โดยเฉพาะสถาบันอาศรมศิลป์ ทีต่ อ้ งการ
หาพืน้ ทีใ่ นการอนุรกั ษ์ชุมชนด้วยแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (social enterprise)
- มีองค์กรสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์อาคารเก่า ทัง้ ในประเทศ เช่น สมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และต่างประเทศ เช่น FuturArc ,Unesco โดยองค์กรเหล่านี้มที งั ้ หลักการ
อนุรกั ษ์แบบสากล และมีการประเมินผ่านการให้รางวัลต่างๆ แก่พน้ื ทีอ่ นุรกั ษ์ทวโลก
ั่
ในทางตรงกันข้าม เมืองจันทบุรกี ม็ จี ุดอ่อนและอุปสรรคทีอ่ าจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- พืน้ ทีไ่ กลจากกรุงเทพมหานคร จันทบุรหี ่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร โดยใช้
เวลาเดินกว่าประมาณ 4 ชม. ซึ่งเมื่อเทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ จันทบุรมี รี ะยะทางที่
ไกล และใช้เวลานาน อาจส่งผลต่อแรงจูงใจของจานวนนักท่องเทีย่ วได้
ั ่ น้ า มีร ะยะทางประมาณ 1
- พื้น ที่ร องรับ จ านวนคนได้จ ากัด ชุ ม ชนตัง้ อยู่ ร ิม สองฝ งแม่
กิโลเมตร ซึง่ เป็ นขนาดพืน้ ทีไ่ ม่ใหญ่มากนัก หากนักท่องเทีย่ วหลังไหลเข้
่
ามา อาจทาให้ไม่
สามารถรองรับจานวนคนได้มาก
2) อุปสรรค
- การลงทุนจากภายนอก หลังจากที่ชุมชนริมน้ าจันทบูร เริม่ มีช่อื เสียงในด้านการท่องเที่ยว
ทาให้เป็นพืน้ ทีเ่ ชิญชวนดึงดูด นักลงทุนจากภายนอกให้เข้ามาทาธุรกิจ ซึง่ บางธุรกิจเกิดผล
เสียหรือไม่สอดคล้องกับทิศทางการอนุ รกั ษ์ของชุมชน เช่น การเปิ ดร้านเหล้า ก่อให้เกิด
ความเสียงดัง การซือ้ ทีท่ าโรงแรมขนาดใหญ่ เป็นต้น
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
เมื่อวิเคราะห์ถงึ ความสามารถและจุดแข็งของชุมชนริมน้ าจันทบูร ในการจัดการกับการอนุ รกั ษ์
วัฒนธรรมในชุมชน กับโอกาสทีเ่ ข้ามาพบว่า ด้วยลักษณะของพืน้ ที่ ทีย่ งั คงความเป็นย่านเมืองเก่า เมื่อ
ชุมชนได้ดาเนินงานจัดการวางแผนอนุ รกั ษ์ชุมชน และใช้โอกาสทีก่ ระแสการท่องเทีย่ วเชิงอนุ ร ั กษ์กาลัง
เป็ นที่นิยมของคนในสังคม ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการศึกษาที่สนใจด้านการอนุ รกั ษ์ เปิ ด
บ้านศูนย์การเรียนรู้ รวมตัวกันลงทุนปรับบ้านเก่าเป็ นโรงแรม ซึ่งเป็ นทางเลือกใหม่ในการอนุ รกั ษ์ เพื่อ
หารายได้จากการนักท่องเทีย่ ว เป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนภูมใิ จในวัฒนธรรมของตนเองมากขึน้
ในขณะเดียวกัน สังคมได้เข้าสู่ยุคดิจทิ ลั การสื่อสารทางออนไลน์เป็ นการสื่อสารหลักของคนใน
สังคม ตัวชุมชนเองได้ใช้โอกาสนี้ สร้างเว็บไซต์ของตนเอง สร้าง page ใน Facebook ถ่ายทอดภาพและ
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เรื่อ งราวของชุมชน ประกอบกับ ผู้ใ ช้ สื่อ Social Media ในปจั จุบนั มีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยน การ
นาเสนอมากขึ้น ทาให้ชุมชนจันทบูร ถู กถ่ายทอดผ่ านสื่อ ดิจทิ ลั ต่อ ๆ กัน ซึ่งทาให้ผู้ค นที่ส นใจการ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ได้เข้ามาในชุมชนมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ สถาบันหรือองค์กรด้านการอนุรกั ษ์เมือง มีหลายองค์กร ได้จดั การประกวดโครงการ
อนุ รกั ษ์ดเี ด่น ซึง่ ทางชุมชนได้เสนอบ้านหลวงราชไมตรีเข้าประกวด ทาให้ได้รางวัลอาคารอนุ รกั ษ์ดเี ด่น
ประจ าปี 2558 จากสมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และได้ร างวัล Merit Award ของ
UNESCO เป็ นการการันตีความสวยงาม การอนุ รกั ษ์อย่างมีหลักการ และยิง่ ทาให้บ้านหลวงราชไมตรี
เป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปมากยิ
่
ง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม การทางานของชุมชนริมน้ าจันทบูร มีอุปสรรคจากภายนอก เมื่อชุมชนกลายเป็ น
เมืองท่องเที่ยว ยิง่ ทาให้ดงึ ดูดการลงทุนจากภายนอกเข้ามามาก เช่น มีการเปิ ดร้านเหล้า มีการเข้ามา
สร้างโรงแรมแบบใหม่ท่ไี ม่สอดคล้องกับการอนุ รกั ษ์ชุมชน ซึ่งหากชุมชนเองไม่ได้มคี วามเป็ นหนึ่งเดียว
มีการแบ่งกลุ่ม หรือไม่สามัคคีกนั อาจทาให้ไม่สามารถต่อรองหรือจัดการการลงทุนใหม่ๆ เหล่านี้ได้
นอกจากนี้ชุมชนพืน้ ทีร่ องรับจานวนคนได้จากัด หากนักท่องเทีย่ วหลังไหลเข้
่
ามา อาจทาให้ไม่สามารถ
รองรับจานวนคนได้มาก แต่จุดอ่อนเรื่องพืน้ ที่ มองอีกด้านหนึ่งสามารถเป็ นจุดแข็งของชุมชนได้ เพราะ
การจากัดของพื้นที่ ทาให้สามารถคัดนักท่อ งเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง โดยนักท่อ งเที่ยวที่มานัน้ จะเป็ น
นักท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพมากยิง่ ขึน้

ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
การอนุ รกั ษ์อ ย่างมีส่ ว นร่ว มด้วยแนวคิดกิจการเพื่อ สังคม (Social Enterprise) ที่ชุมชนริมน้ า
จันทบูรเป็ นการจุดประกายให้เกิดความตระหนักเรื่องการอนุ รกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทาให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของชุมชนในการมีส่วนร่วม ในชุมชนเป็ นหุ้นส่วนเพื่อเป็ นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมร่วมกัน
และช่วยกันดูแลกันเองจนเป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ท่มี รี ูปแบบที่พอเหมาะลงตัวกับวิถีชุมชน สามารถ
สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน สร้างความภูมใิ จให้กบั ผูค้ นทีอ่ าศัยอยู่ ซึง่ ความภาคภูมใิ จ เป็นส่วนหนึ่งทีท่ าให้
เกิดสุขภาวะทางใจ และรายได้ยงิ่ ช่วยทาให้ความเป็นอยู่ของในชุมชนนี้ดขี น้ึ
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เมืองน่ าน ต้นแบบเมืองปลอดภัยเพื่อสุขภาวะ
ความเป็ นมา
จากสถิติก ารเสีย ชีว ิต ด้ว ยอุ บ ัติบ นท้อ งถนนของประเทศไทย ตัง้ แต่ ปี 2551-2557 พบว่ า มี
ผูเ้ สียชีวติ เฉลีย่ ปีละ 8000 คน (ข้อมูลจากศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน) โดยการตายบนท้อง
ถนนเป็ นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของการเสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุจากการส่งขนทัง้ หมด ในขณะเดียวกัน
จังหวัดน่ านมีสถิตกิ ารเสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุการขนส่ง ตัง้ แต่ปี 2549 – 2556 เฉลี่ยปีละ 76 คน (ข้อมูล
จากสถานบริก ารสาธารณสุ ข จัง หวัดน่ า น) โดยมีส าเหตุ ห ลักมาจากการดื่ม แอลกอฮอล์ข ณะขับ รถ
นอกจากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน เมืองน่ านยังมีการเกิดอุบตั เิ หตุในเด็กค่อนข้างสูง ส่งผลทาให้คนเสียชีวติ
ก่ อ นวัยอัน ควรจานวนมาก ทาให้ค่ าเฉลี่ยอายุของคนต่ าลง กระทบต่ อ คุ ณภาพชีว ิต ของคน ทาให้
เทศบาลเมืองน่ านเห็นความสาคัญของปญั หา จึงมีนโยบาย “สร้างเมืองแห่งความปลอดภัย”

ประเด็นขับเคลื่อน
จากความมุ่งมันในการด
่
าเนินงานสร้างเมืองแห่งความปลอดภัย เทศบาลเมืองน่ านได้ใช้แนวคิด
เมืองปลอดภัยอย่างยังยื
่ นแบบบูรณาการ 13 ประการ (แผนภาพที่ 1) ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ทีเ่ น้นหลัก การทางานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมีสามภาคส่วนหลัก คือ หน่ วยงานของรัฐ
หน่ วยงานเอกชน และภาคส่วนสาคัญอย่างชุมชนในเขตเทศบาล ทัง้ 31 ชุมชน เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
แผนภาพที่ 1 รูปแบบทางานชุมชนปลอดภัย ของเทศบาลเมืองน่ าน

ทีม่ า: เทศบาลเมืองน่าน (2558)
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หลังจากดาเนินการ 5 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551-2557 พบว่า อายุคาดเฉลีย่ ของคนในเขตเทศบาลเมืองน่ าน
สูงขึน้ โดยผูช้ ายอายุคาดเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 5.7 ปี จากเดิม 70.3 ในปี พ.ศ. 2551 เป็ น 76.0 ในปี พ.ศ.2557
และผู้ห ญิง อายุค าดเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น 9.2 ปี จากเดิม 75.7 ในปี พ.ศ.2551 เป็ น 84.9 ในปี พ.ศ.25577
นอกจากนี้เทศบาลเมืองน่ านได้ผ่านการประเมินและเข้าเป็ นสมาชิกของชุมชนปลอดภัยโลกลาดับที่ 316
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และได้รบั ได้รบั เลือกเป็ นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าด้วยเรือ่ งของเมืองปลอดภัย ประจาปี 2558 ด้วย

การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
ในการศึกษาเมืองสุขภาวะ ในทีน่ ้ีจะประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงระบบ (systems approach)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ICSU วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้เห็นภาพการขับเคลื่อนเมืองปลอดภัยสู่การสร้างสุขภาวะเมือง
(แผนภาพที่ 2) ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
ความมุง่ มันในการสร้
่
างเมืองปลอดภัย ต้องคานึงถึงปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ทาให้เมืองน่ านสร้างความ
เข้มงวดในกฎจราจรอย่างจริงจัง เช่น การรณรงค์ใส่หมวกนิรภัย การทาสีตเี ส้นถนน การควบคุมการขาย
และดื่มแอลกอฮอล์ ในงานเทศกาลของเมือง การจัดการสถานที่ใ ห้ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็ น โรงเรียน
ปลอดภัย ชุม ชนปลอดภัย สนามเด็ก เล่ น ปลอดภัย มีการเพิ่มความรู้ใ ห้แก่ ผู้พิทกั ษ์ค วามปลอดภัย
รวมทัง้ ทักษะในการเอาชีวติ รอดให้แก่เด็กและเยาวชนในการเผชิญต่อภัยอุบตั ภิ ยั เช่น การว่ายน้ า เป็ น
ต้น ทีส่ าคัญเมืองน่ านยังได้สร้างระบบป้องกันภัยสาธารณะมีประสิทธิภาพ เช่น การเตือนเมื่อเกิดเหตุไฟ
ไหม้ การขุดคลองป้องกันน้ าท่วม เตรียมความพร้อมเมือ่ เกิดเหตุภยั พิบตั ิ
จากการดาเนินงานในขัน้ ตอน ส่งผลให้อตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน และการเกิดอุบตั เิ หตุ
ในเด็กลดลง ช่วยส่งเสริมให้สุ ขภาวะของคนเมืองน่ านที่มคี ุณภาพ ไม่ตายก่อนวัยอันควร และทาให้
ค่าเฉลีย่ อายุสูงขึน้ ทัง้ ชายและหญิงอีกด้วย ทาให้น่านก้าวสู่การเป็ นสังคมคุณภาพ และเป็ นเมืองแห่งสุข
ภาวะเมืองหนึ่งของไทย

7 ข้อมูลจาก นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชั รไพบูลย์ หัวหน้ากลุม่ งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลน่าน ในการประชุมวิชาการชุมชนปลอดภัย

โลก วันที่ 23-25 พ.ย. 2558 ณ จังหวัดน่าน
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แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลการเป็ นเมืองปลอดภัยเพื่อสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี
ความเข้าใจต่อความสาคัญ
ของเมืองสุขภาวะ
ความมันใจของ
่
นักท่องเทีย่ ว
ความปลอดภัยของสถานที่

ประสิทธิผลของระบบ
ป้องกันสาธารณะภัย

การมุ่งสู่การเมือง
ปลอดภัย

การบริโภคแอลกอฮอล์

ทักษะการเผชิญหน้า การบังคับใช้กฎหมาย
การเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
กับเหตุฉุกเฉิน
จานวนนักท่องเทีย่ ว

การเกิดอุบตั เิ หตุในเด็ก
การเติบโต
ของเศรษฐกิจ

เมืองสุขภาวะและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดี

ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (2559)

การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
เมืองน่ าน มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ด้วยการใช้จุดแข็งและโอกาสที่มอี ยู่
ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- เมือ งน่ านมีพ้นื ที่ข นาดเล็ก โดยในเขตเทศบาล หรือ ในตัว เมือ งมีป ระมาณ 6.4 ตาราง
กิโ ลเมตรเท่ า นั ้น ขนาดของพื้น ที่ท าให้ ก ารบริห ารจัด การเมือ งท าได้ ง่ า ยและทัว่ ถึง
โดยเฉพาะการสร้างเมืองปลอดภัย
- พืน้ ที่ดารงรักษาวัฒนธรรมดัง้ เดิมอยู่ ด้วยความเป็ นเมืองล้านนาตะวันออก ชาวเมื องน่ าน
ยัง รัก ษาวัฒนธรรมดัง้ เดิมจนถึง ปจั จุบ ัน ไม่ ว่ าจะเป็ นศาสนสถาน วิถีชีว ิต การแต่ ง กาย
อาหาร และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบชุมชนคนล้านนา ซึ่งเป็ นทุนทางสังคมที่ดขี อง
เมืองน่าน
- มีผู้นาภาคประชาสังคมเข้มแข็ง โดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ เช่น นายแพทย์บุญยงค์
วงศ์รกั มิตร เป็ นทัง้ แพทย์ และผูน้ าภาคประชาสังคมทีค่ นน่ านเคารพและศรัทธา ก่อให้เกิด
การรวมตัวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เป็ นประชาสังคมในการพัฒนาด้านต่างๆ จังหวัด
น่าน
2) โอกาส
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- มีหน่ วยงานสนับสนุ นด้านสุขภาวะ เช่น องค์การอนามัยโลก ในระดับโลก เป็ นกลไกที่ให้
การสนับสนุน ส่งเสริม ท้องถิน่ ในการทางานด้านสุขภาพ
- คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจด้านสุขภาวะ กระแสการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่ดี
การอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย เป็ นสิง่ ทีค่ นรุ่นใหม่ให้ความสาคัญมากขึน้
ซึง่ นโยบายสุขภาพจะได้รบั การตอบสนองทีด่ จี ากผูค้ น
- กระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดน่ านมากขึ้น เมืองน่ านเป็ นอีกหนึ่งเมืองที่กลายเป็ นเมือง
ท่องเที่ยว การเป็ นเมืองปลอดภัยช่วยให้เกิดผลพลอยได้ คือช่วยสร้างความมันใจให้
่
กบั
นักท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นปจั จัยการเติบโตเศรษฐกิจของเมืองอีกด้วย
ในทางตรงกันข้าม เมือง ก็มจี ุดอ่อนและอุปสรรคทีอ่ าจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึง่ สามารถ
อธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- ขาดการเชื่อมโยงกับประเด็นสิง่ แวดล้อม มุ่งประเด็นเพียงแค่ ความปลอดภัยเรื่องอุบตั เิ หตุ
เป็ นหลัก แต่ประเด็นสิง่ ไม่แวดล้อมยังเป็ นแก้ปญั หาที่ปลายเหตุ เช่น การเกิดอุทกภัย การ
เกิดมลภาวะภายในเมือง ยังแก้ปญั หาเชิง รับ แต่ ทงั ้ นี้อ าจเป็ นเพราะปญั หาเชิงโครงสร้าง
เนื่องจากการแก้ปญั หาสิง่ แวดล้อม ไม่อยู่ในภารกิจของเทศบาล ทาให้การเผาป่าและตัดไม้
ทาลายปา่ จนเกิดภูเขาหัวโล้น ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดปญั หา ไม่มใี ครแก้ไข
2) อุปสรรค
- ความทันสมัยและความเป็ นเมืองทีเ่ ข้ามามากขึน้ ซึง่ หมายรวมถึงประชากรทีเ่ ข้ามามากขึน้
และในขณะเดียวกันการเป็ นเมืองท่องเที่ยว อาจทาให้ย่อมส่ งผลถึงการบริหารจัดการที่
ควบคุมได้ยากมากขึน้ และมีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัย เช่น อุบตั เิ หตุ อาชญากรรม จน
ไปถึงปญั หารถติด เกิดมลภาวะ และทีส่ าคัญก่อให้เกิดปญั หาขยะในเมือง
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
เมื่อวิเคราะห์ถงึ ความสามารถและจุดแข็งของเมืองน่ าน ในการจัดการเมืองปลอดภัย กับโอกาส
ทีเ่ ข้ามาพบว่า ด้วยลักษณะของพืน้ ที่ทม่ี ขี นาดเล็ก และการมีทุนทางสังคมที่ดี ความเป็ นชุมชนของคน
น่ าน ความร่วมมือในการทากิจกรรม อีกทัง้ การมีผู้นาที่เข้มแข็ง ดึงพลังมวลชนก่อตัง้ เป็ นกลุ่มประชา
สังคมในเมืองน่ าน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน สถานพยาบาล ทาโครงการรณรงค์ใส่หมวก
กันน็อค ห้ามขายเหล้าเบียร์วนั เทศกาล ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลความปลอดภัยของชุมชนด้วยตนเอง จึงทา
ให้ลดจานวนอุบตั เิ หตุ และลดอาชญากรรมในเมืองน่าน ทาให้อายุคาดเฉลีย่ ของคนเมืองน่ านสูงขึน้ การ
ที่โ ครงการประสบความส าเร็จ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะคนในเมือ งตอบรับนโยบายดังกล่ า วค่ อ นข้า งดี
เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพมีมากขึน้
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การมีหน่ วยงานสนับสนุ นด้านสุขภาวะอย่าง WHO เมืองน่ านได้ใช้โอกาสนี้เสนอชื่อเป็ นเจ้าภาพ
จัด งานประชุ ม นานาชาติ ครัง้ ที่ 22 ปี 2015 เรื่อ งชุ ม ชนปลอดภัย โดยมีผู้ แ ทนจากทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศเข้าร่วมคับคัง่ ยิง่ ทาให้สะท้อนให้เห็นว่าเมืองน่ านเป็ นเมืองปลอดภัยทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
ระดับสากล นอกจากนี้ กระแสการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีสูงขึน้ ทาให้เมืองน่ านกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยว
การเน้นสร้างเมืองปลอดภัย ช่วยให้เกิดผลพลอยได้ คือช่วยสร้างความมันใจให้
่
กบั นักท่องเทีย่ วมากขึน้
ด้วย
อย่างไรก็ตาม เมืองน่ านยังขาดความเชื่อมโยงกับประเด็นสิง่ แวดล้อม ต้นเหตุ จากการเผาป่าฃ
และตัดไม้ทาลายป่า จนเกิดภูเขาหัวโล้น ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักของการเกิดปญั หา ยังคงสร้างปญั หาเรื่อง
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ น่ านต้องระวังปจั จัยภายนอก คือ ความเป็ นเมืองที่
เข้ามามากขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงประชากรที่เข้ามามากขึน้ และในขณะเดียวกันการเป็ นเมืองท่องเที่ยว
อาจทาให้ย่อมส่งผลถึงการบริหารจัดการที่ควบคุมได้ยากมากขึน้ และมีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัย
เช่น อุบตั ิเหตุ อาชญากรรม จนไปถึง ปญั หารถติด เกิดมลภาวะ และที่สาคัญก่ อให้เกิดปญั หาขยะใน
เมือง อีกทัง้ ความเป็ นเมืองได้ก้าวเข้ามา ซึ่งมีผลต่อวิธคี ดิ การรวมกลุ่ม หรือการย้ายออกของคนหนุ่ ม
สาว ซึง่ จะมีผลต่อการทางานในอนาคตด้วย

ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
การมุ่งสู่เป็ นเมืองปลอดภัยของเทศบาลเมืองน่ าน ได้ส่งผลให้ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุในเด็ก
และการเกิดอุบตั บิ นท้องถนน ซึง่ ช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคนในเมืองให้มอี ายุคาดเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ อีกทัง้ ยัง
ช่วยสร้างความมันใจให้
่
กบั นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นปจั จัยการเติบโตเศรษฐกิจของเมือง โดยการเป็ นเมือง
ปลอดภัยของน่านเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการสร้างการเป็ นเมืองสุขภาวะและความเป็นอยู่ทด่ี ไี ด้
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เมืองสงขลา ต้นแบบการอนุรกั ษ์เมืองเก่า
ความเป็ นมา
จากการเปลี่ยนแปลงของเมืองสงขลา ทัง้ การย้ายถิน่ ฐานของผู้คน การเปลี่ยนแปลงของเมือง
หลังจากหาดใหญ่ทาทางรถไฟ ทาให้สงขลาเปลีย่ นเป็นย่านประมง มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกทุกวัน อัน
นาไปสู่ความเสื่อมโทรมของย่านเมืองเก่า เริม่ ขาดการสานต่อการดูแลรักษาเมือง ด้วยเหตุน้ีจงึ เกิด เกิด
การรวมตัวของคนหลากหลายอาชีพ ผูม้ จี ติ สานึกรักท้องถิน่ สร้างคนให้ความรูส้ กึ รักและความภูมใิ จใน
เมืองสงขลา และบูรณะฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของย่านเมืองเก่าให้กลับมา พร้อมรักษามรดกของเมือง
ภายใต้ช่อื “ภาคีคนรักเมืองสงขลา” ทางานขับเคลื่อนการฟื้นฟูและรักษาคุณค่าของเมืองเก่า ภาคีคน
รักเมืองสงขลาได้รบั การสนับสนุ นทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และการ
เคหะแห่งชาติ พร้อมทางานร่วมกับภาครัฐและเอกชน

ประเด็นขับเคลื่อน
การทางานของภาคีคนรักเมืองสงขลา มีเป้าหมายคือ การกระตุ้นให้คนในเมืองตระหนักถึง
คุณค่าในเมืองสงขลา และตัง้ เป้าหมาย การนาสงขลาเข้าสู่เมืองมรดกโลก เป็นเครือ่ งมือเพื่อสร้างภาพ
ในระยะยาวให้คนในเมืองได้เห็นภาพอนาคตของสงขลาได้ วิธกี ารทางานคือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน เพื่อดาเนินแผนการอนุ รกั ษ์และกิจกรรมระดับเมือง โดยร่วมมือกับภาครัฐ เช่น เทศบาลนคร
สงขลา องค์การส่วนจังหวัด การเคหะแห่งชาติ ภาคสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสงขลา
และภาคเอกชน คือ บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด เป็นต้น
การนาสงขลาเข้ าสู่เมื อ งมรดกโลก มีก ารเตรีย มข้อ มูล เพื่อ เข้า สู่ก ารเป็ น เมือ งมรดกโลก
ร่ ว มกับ มหาวิท ยาลัย มี นั ก วิช าการในพื้น ที่ไ ด้ จ ัด ท าข้ อ มู ล ทัง้ มรดกทางธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปตั ยกรรม มรดกด้านวัฒนธรรม ใช้วธิ กี ารสารวจ สัมภาษณ์ และประเมินหาวิธกี ารพัฒนาและแก้ ไข
ั หา ส่ ว นการกระตุ้ น ให้ ค นในเมื อ งตระหนั ก ถึ ง คุณ ค่ า ในเมื อ งสงขลา ทางภาคีฯ จึง ได้จ ัด
ปญ
โครงการและกิจกรรมระดับเมืองอย่างต่อเนื่อง หลากหลายกิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศเมือง และการ
สร้างคน ควบคู่ไปกับการจัดทาข้อมูลมรดกเมืองด้านต่างๆ เพื่อจูงใจผูค้ น ซึง่ ทาให้ตลอด 2 ปีทผ่ี ่านมา
เมืองสงขลามีกจิ กรรมทีส่ ร้างความคึกคักและก่อกระแสการอนุ รกั ษ์เมืองได้ทงั ้ ปี เช่น ฉายภาพเก่า เล่า
เรือ่ งแต่แรก โครงการเทศดนตรี และเทศกาลละคร โครงการ Street Art เป็นต้น

การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
ในการศึกษาเมืองสุขภาวะ ในทีน่ ้ีจะประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงระบบ (systems approach)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ICSU วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้เห็นภาพการขับเคลื่อนการอนุ รกั ษ์มรดกเมืองสู่การสร้างสุข
ภาวะเมือง (แผนภาพที่ 1) ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
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สงขลาเป็ นเมืองเก่า มีอายุย าวนาน 400 กว่าปี เป็ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ทัง้ ไทย จีน มุสลิม ทา
ให้เมืองสงขลามีสถาปตั ยกรรมบ้านเรือน และวิถชี วี ติ ทีห่ ลงเหลือจากอดีตจานวนมาก แต่สงขลาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ เมื่อมีการเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคม สร้างทางรถไฟไปอาเภอหาดใหญ่ ทาให้
ผูค้ นย้ายออกจากเมืองไปค้าขายทีห่ าดใหญ่จานวนมาก จากนัน้ เมืองสงขลาจึงกลายเป็ นเมืองทีม่ กี ารทา
ธุรกิจประมงจานวนมาก มีการอพยพของแรงงานต่างชาติจานวนมาก เป็ นผลทาให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของเมืองเก่า กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา ได้เห็นคุณค่าและความสาคัญของเมืองสงขลา จึงตัง้ เป้าหมาย
กระตุ้นให้คนในเมืองตระหนักถึงคุณค่าในเมืองสงขลา เพื่ออนุ รกั ษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าสงขลา ภาคีคนรัก
เมืองสงขลา ได้ทากิจกรรมทีห่ ลากหลาย ให้คนสงขลาเข้าใจคุณค่าของวัฒนธรรมตนเอง มีการสร้างพืน้ ที่
สาธารณะ คือ โรงสี หับ โห้ หิน้ เป็นพืน้ ทีก่ ลางในการจัดกิจกรรมให้คนในเมืองได้เข้า ใจความสาคัญของ
สงขลา เช่น การจัดงานฉายภาพเก่าเล่าเรื่องแต่แรก โครงการละคร การสร้างถนนคนเดิน เป็ นต้น มีการ
วาด street art ตามเรื่อ งราวในประวัติศ าสตร์ การสร้า งศู น ย์ก ารเรีย นรู้ TK park เพื่อ สอนเด็ก และ
เยาวชนได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
การจัดกิจกรรมระดับเมือง การวาด street art ส่งผลทาให้สงขลามีนักท่อ งเที่ยวเดินทางเข้า
เยีย่ มชมเมืองจานวนมาก สิง่ เหล่านี้ย่อมสร้างให้เกิดรายได้ เกิดเศรษฐกิจหมนุเวียนในเมือง และส่งผลให้
เกิดความภาคภูมใิ จในเมือง ซึง่ จะช่วยเป็นแรงผลักดันและการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์เมืองได้
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลการรักษามรดกเมืองเพื่อสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี
การอพยพของแรงงานต่างชาติ
ความเสือ่ มโทรมของเมืองเก่า

การใช้ศลิ ปะในพืน้ ที่

การท่องเทีย่ ว

การเห็นคุณค่าของมรดกเมือง

การสร้างจิ ตวิ ญญาณความรัก
ความภูมิใจแก่คนสงขลา

การเพิม่ ศูนย์การเรียนรู้

พืน้ ทีส่ าธารณะ
การจัดกิจกรรมระดับเมือง

รายได้

การเติบโตของเศรษฐกิจ

ความภูมใิ จในท้องถิน่

เมืองสุขภาวะและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดี

ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง, 2559.
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การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
เมืองสงขลา มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ดว้ ยการใช้จุดแข็งและโอกาสทีม่ อี ยู่
ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- พื้นที่มปี ระวัติศาสตร์และสถาปตั ยกรรมเก่ า สงขลาเป็ นเมืองเก่า มีประวัตศิ าสตร์การตัง้
เมืองกว่า 400 ปี โดยเมืองมีความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรม ทัง้ ไทย จีน มุสลิม เป็ นเมืองค้าขาย
และผ่านสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทาให้มเี รื่องราว วัฒนธรรม และสถาปตั ยกรรม บ้านเรือน
เก่าแก่ทน่ี ่าสนใจ
- มีส ถาบัน การศึก ษาหลายแห่ ง ในพื้น ที่ ที่พ ร้อ มให้การสนับ สนุ น ทางวิชาการ เช่น จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาหลักในการทาข้อมูล
เมืองสงขลา
- ผู้นาภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ประธานกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา คือ คุณรังสี รัตนปรา
การ เป็นนักธุรกิจใหญ่ ทีค่ นสงขลาศรัทธาและนับถือ ทาให้สามารถเชื่อมคนจากภาครัฐและ
ภาคประชาชนเข้าด้วยกันได้ ซึง่ ทาให้กจิ กรรมส่วนใหญ่ของกลุ่ม ฯ ดาเนินไปได้ดว้ ยดี
- สมาชิกกลุ่มมีการศึกษาและความมันคงในชี
่
วติ สมาชิกในภาคีคนรักเมืองสงขลา ส่วนใหญ่
เป็ นอาจารย์ เป็ นนักธุ รกิจ ที่มคี วามรู้ มีค วามมันคงในชี
่
ว ิต เป็ นผลทาให้ทางานอย่างมี
หลักการ และมีเอาใจใส่ต่องาน
- พืน้ ทีเ่ ชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยภูมศิ าสตร์ทใ่ี กล้กบั มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทาให้คน
ต่างชาติเหล่านี้เข้ามาเทีย่ วสงขลาไม่น้อย
2) โอกาส
- กระแสการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์มมี ากขึน้ การท่องเทีย่ วชุมชนเก่า อาคารเก่า กลายเป็ นที่
นิยมทัง้ คนชัน้ กลาง และคนรุ่นใหม่ มากขึน้ กว่าเดิมมาก หลายทีใ่ นประเทศไทยสามารถใช้
ความเก่าของเมืองเป็นจุดขายในการท่องเทีย่ วได้
- คนเข้าถึงข่าวสารได้ง่ายขึน้ ปจั จุบนั สังคมอยู่ในยุคดิจทิ ลั ผู้คนติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาวผ่านสื่อ social media มากขึน้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นช่องทางที่จะ
นาเสนอภาพ และดึงผูค้ นให้มาเทีย่ วได้
- มีตวั อย่างกลุ่มอนุ รกั ษ์เกิดขึน้ ในหลายประเทศ ประเทศในเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้ เกิด
กลุ่มอนุ รกั ษ์แบบสากลขึน้ หลายประเทศ เช่น เมืองมะละกา เมืองปี นัง ประเทศมาเลเซี ย
เมืองเมดา เมืองปาเลมบัง เมืองบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น
- มีองค์กรสากลสนับสนุนเรือ่ งการอนุรกั ษ์เมือง เช่น UNESCO
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ในทางตรงกันข้าม เมืองสงขลาก็มจี ุดอ่อนและอุปสรรคทีอ่ าจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- ต้องการการสนับสนุ นจากท้องถิน่ และประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาทางกลุ่มยังคอยหาการ
สนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะเรือ่ งงบประมาณ
- ต้องการความเข้าใจจากคนในพืน้ ที่ การอนุ รกั ษ์เมืองเก่าและฟื้นฟูเมือง เป็ นเรื่องที่ต้องทา
ความเข้าใจกับคนในพื้นที่สูงมาก เนื่องจากคนต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านให้ทนั สมัย หรือ
ขายบ้านเพื่อสร้างใหม่ ทาให้บ้านเก่าลดลงไปมาก นอกจากนี้การขับเคลื่อนเมืองให้คนรัก
และสนใจเมือง ความเข้าใจในคุณค่าของเมืองเป็นสิง่ ทีส่ าคัญ
2) อุปสรรค
- รูปแบบการคมนาคมเปลี่ยนไป หลัง จากทาทางรถไฟไปหาดใหญ่ และสนามบินอยู่ท่ี
หาดใหญ่ ทาให้คนมุง่ หน้าไปหาดใหญ่ ส่งผลต่อนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะมาเทีย่ วสงขลาน้อยลง
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
เมื่อวิเคราะห์ถึงความสามารถและจุดแข็งของเมืองสงขลา โดยภาคีคนรักเมืองสงขลาในการ
จัดการกับการอนุรกั ษ์เมือง กับโอกาสทีเ่ ข้ามาพบว่า ด้วยประวัตศิ าสตร์ของสงขลาเป็นเมืองเก่า มีการตัง้
เมืองกว่า 400 ปี โดยเมืองมีความเป็ นพหุวฒ
ั นธรรม ทัง้ ไทย จีน มุสลิม เป็ นเมืองค้าขาย จึงอาคารเก่า
หลากหลายรูปแบบ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองทีต่ ดิ ทะเล จึงมีทรัพยากรธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ แต่ความเสื่อมโทรม
ของเมืองหลังจากมีการเปลีย่ นรูปแบบคมนาคม ทาให้กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา ทีน่ าโดยนักธุรกิจใหญ่
และสมาชิกทางานที่มคี วามรู้ สนใจที่ฟ้ื นฟูเมืองให้ยงั คงรักษาอัตลักษณ์ดงั ้ เดิมได้ จึงจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้คนเห็นคุณค่าของเมือง และด้วยกระแสของการท่องเทีย่ วเมืองเก่าทีเ่ กิดขึน้ ทาให้การจัดกิจกรรม
ได้ดึง ผู้ค นให้ม าท่ อ งเที่ย ว สัม ผัส บ้า นเก่ า อีก ทัง้ ได้ว าดภาพ Street Art ตามประวัติศ าสตร์เ มือ ง
ประชาสัมพันธ์ใน Social Media จึงทาให้ช่วงสองปี ท่ผี ่านมา ผู้คนเดินทางไปเที่ยวเมืองสงขลามากขึน้
จานวนมาก มีก ารใช้จ่ายในเมือ ง สร้า งรายได้ใ ห้กับ คนในเมือ ง เป็ นแรงจูงใจให้ค นได้หนั มาสนใน
ความสาคัญของบ้านเก่าให้มากขึน้
ภาคีคนรักเมืองสงขลาต้องการยกระดับกลุ่มให้เป็ นสากล จึงสร้างเครือข่ายกับกลุ่ มอนุ รกั ษ์ใน
เมืองเก่าของประเทศเพื่อนบ้าน คือ กลุ่ม Penang Heritage Trust ให้เป็ นที่ปรึกษาของกลุ่มฯ จากนัน้
ภาคีคนรักเมืองสงขลา ได้เปลีย่ นชื่อ เป็ น Songkla Heritage Trust สร้างกองทุนทากิจกรรมในเมืองเก่า
นอกจากนี้ ทีผ่ ่านมา องค์กร UNESCO ได้ประกาศรับรองเมืองเก่าทัวโลก
่
ซึง่ จะช่วยการันตีความเก่าแก่
ของเมือง และสามารถดึงการท่องเทีย่ วเข้ามาจานวนมาก ภาคีคนรักเมืองสงขลา จึงใช้โอกาสนี้ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดทาข้อมูล เพื่อเสนอให้เมืองสงขลาเป็ นเมืองมรดกโลก ซึ่ง
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การเสนอเมืองสงขลาเข้าสู่เมืองมรดกไม่ใช่เพียงแค่ต้องการการรับรองจาก UNESCO ยังหมายถึงการ
วางเป้าหมายระยะไกล เพื่อให้คนสงขลาได้เห็นภาพเป้าหมายอย่างเป็ นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม ภาคีคนรักเมืองสงขลายังมีขอ้ ท้าทายในการทางาน จากรูปแบบการคมนาคม
เปลี่ยนไป การที่รถไฟ และสนามบินอยู่ท่หี าดใหญ่ ทาให้การเดินทางมาสงขลาไม่สะดวกสบายนัก อีก
ทัง้ สงขลาเปลีย่ นจากย่านธุรกิจการค้าขาย มาเป็ นย่านประมง มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ขน
สินค้าเข้าออกทุกวัน ตลอดจนเป็นแหล่งทีอ่ ยูข่ องประชากรแฝง ปญั หาขยะ ปญั หาอาชญากรรมด้วย

ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
จากการกระตุ้นให้คนในเมืองตระหนักถึงคุณค่าในเมืองสงขลา และตัง้ เป้าหมาย การนาสงขลา
เข้าสู่เมืองมรดกโลก กิจกรรมที่ห ลากหลายที่ทางกลุ่มได้ส ร้างขึ้น ได้ส ร้างให้ค นสงขลา ทัง้ เด็กและ
เยาวชน และวัยอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม และเข้าใจคุณค่าของเมือง อีกทัง้ ดึงดูดคนภายนอก ที่เห็น
คุณค่าและความสวยงามของเมืองสงขลา หลังไหลเข้
่
าไปในเมือง ทาให้สงขลากลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
เมืองเก่าแห่งหนึ่งของภาคใต้และของประเทศ สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ให้คนในเมือง ยิง่ สร้างคุณค่า
และความภูมใิ จให้แก่คนในเมืองสงขลามากขึน้
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เมืองเชียงใหม่ ต้นแบบพลเมืองผูส้ ร้างเมือง
ความเป็ นมา
เมืองเชียงใหม่ ถูกผลักดันให้เป็ นเมืองหลักของภูมภิ าคจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ทาให้
เมืองใหม่มโี ครงการพัฒนา การลงทุนจานวนมาก ทาให้วนั นี้เมืองเชียงใหม่เป็ นเมืองทีม่ คี วามเติบโตและ
พัฒนาอย่างเห็นได้ชดั มีการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
การหลังไหลของแรงงานต่
่
างชาติ พร้อมคลื่นนักท่องเที่ยวเอเชียที่ทายอดสูงขึ้นในช่วงสองถึงสามปี ท่ี
ผ่านมา
แม้ความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมา อาจส่งผลกระทบทางบวกแก่ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ
เมือง แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบทางลบแก่กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และความเป็ นอยู่ของ
ผูค้ นในเขตเมือง เช่น การจราจรติดขัด ปญั หาเรือ่ งการกาจัดขยะ สภาพแวดล้อมโดยรวมของเมืองแย่ลง
และการสูญเสียอัตลักษณ์ วิถชี วี ติ ปญั หาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขว้างแก่คุณภาพชีวติ ของคน
เชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี คี วามสาคัญด้ วยคุณค่า และความหมาย
ในทางประวัตศิ าสตร์
อย่างไรก็ตาม เมืองเชียงใหม่มจี ุดเด่นในการพัฒนาเมือง คือ การมีบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน หรือ ภาคประชาสังคม ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาเมือง ซึง่ มีความสาคัญยิง่ ยวดใน
ฐานะรากฐานการยึดโยง และการพัฒนาเครือข่าย ทีม่ เี ป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง มีทศิ
ทางการขับเคลื่อนอย่างมีแบบแผน และมีผลต่ออนาคตเมืองเชียงใหม่อย่างมีนยั ยะตลอดมา

ประเด็นขับเคลื่อน
องค์กรภาคประชาสังคมในเชียงใหม่ ได้เติบโตต่อเนื่อง และเป็ นขบวนรูปชัดเจน ตัง้ แต่ พ.ศ.
2490 และร่ว มขับ เคลื่อ นเมือ งหลายประเด็น จนมาถึง ปจั จุบ ัน โดยใช้แ นวคิด การอนุ รกั ษ์ ว ัฒนธรรม
(Cultural Conservation) เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนงาน เพื่อรักษาให้วฒ
ั นธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ
แบบล้านนายังคงอยู่ ท่ามกลางการเข้ามาของโครงการภาครัฐ และเอกชน จากการกาหนดให้เชียงใหม่
เป็ นเมืองหลักของภูมภิ าค ซึง่ ช่วยให้เมืองเชียงใหม่ในทุกวันนี้ยงั คงมีวถิ ชี วี ติ และอัตลักษณ์ของล้านนา
อีกทัง้ ปจั จุบนั เชียงใหม่มปี ญั หาสิง่ แวดล้อม และอาหารไม่ปลอดภัยมากขึน้ ทาให้ภาคประชาสังคมบาง
กลุ่มลุกขึน้ มาขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวด้วย โดยปจั จุบนั เชียงใหม่มกี ลุ่มประชาสังคมหลักที่ขบั เคลื่อน
เมืองเชียงถึง 10 กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น ภาคีคนฮักเมืองเชียงใหม่ , มูลนิธสิ ถาบันพัฒนาเมือง, โฮงเฮียนสืบ
สานล้านนา, ภาคีฟ้ืนบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่, เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ชมรมชาวนิมมานเห
มินท์, กลุ่มสถาปนิก คน.ใจ.บ้าน, กลุ่มเครือข่าย เชียงใหม่เขียว สวย หอม ,กลุ่มละครกับไฟ,
๊
กลุ่มมือ
เย็น เมืองเย็น ทาให้เมืองเชียงใหม่ปจั จุบนั เต็มไปด้วยกลุ่มพลเมือง (Active Citizen) ที่มสี ่วนร่วมใน
การพัฒนาเมือง แก้ไขปญั หา และกาหนดนโยบายการพัฒนาในอนาคต ซึง่ เครือข่ายภาคประชาสังคมใน
เชียงใหม่ เป็นต้นแบบการสร้างเมืองจากผูค้ นในเมือง ได้อย่างน่าสนใจยิง่
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การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
ในการศึกษาเมืองสุขภาวะ ในทีน่ ้ีจะประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงระบบ (systems approach)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ICSU วิเคราะห์ เชื่อมโยง ให้เห็นภาพการขับเคลื่อนการทางานภาคประชาสังคมกลุ่มต่างๆ
สู่การสร้างสุขภาวะเมือง (แผนภาพที่ 1) ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
เมือ งเชียงใหม่ โดยภาพรวม ภาคประชาสังคมมีประเด็นพัฒนาเมือ ง 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ
ประเด็นวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ตัวตน ด้านสุขภาพและด้านสิง่ แวดล้อม ในประเด็นด้านวัฒนธรรม มีปจั จัย
ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน คือการเห็นคุณค่าประวัตศิ าสตร์ อัตลักษณ์ มรดกของเมือง รวมทัง้ มี
สานึกของพลเมืองสูง ช่วงแรกเชียงใหม่มกี ารคัดค้านโครงการจากภาครัฐและภาคเอกชนทีไ่ ม่เหมาะสม
เช่ น คัด ค้านกระเช้าไฟฟ้ าขึ้นดอยเชียงใหม่ การสร้างตึก สูงใกล้แ ม่น้ าปิ ง เป็ นต้น จนถึง ปจั จุบนั ได้
ขับเคลื่อนประเด็นรักษาวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็ นผลให้เชียงใหม่มกี ิจกรรมประเพณีของ
เมืองเกิดขึน้ ตลอดทัง้ ปี ซึ่งส่งผลให้เกิดการหล่อหลอมอัตลักษณ์ และภาคภูมใิ จในท้องถิ่นของตนเอง
และเห็นคุณค่ามรดกเมืองตนเอง ยิง่ กระตุน้ ให้คนมาร่วมกันทางานประชาสังคมยิง่ ขึน้
ในขณะเดียวกัน เชียงใหม่ มีการขยายตัวของความเป็ นเมืองสูง ทาให้การใช้ท่ดี นิ เป็ นไปเพื่อ
การสร้างอาคาร และบ้านจัดสรรมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้พน้ื ทีส่ เี ขียวในเมืองเชียงใหม่ลดลงไปมาก ทาให้กลุ่ม
มือเย็น เมืองเย็น ได้หนั มารณรงค์ปลูกต้นไม้ในเมือง เพื่อเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว และช่วยทาให้อากาศในเมือง
เย็นขึน้ เพราะเชียงใหม่มปี ญั หาเรื่องโดมความร้อนสูง ซึง่ การปลูกต้นไม้จะส่งผลให้คุณภาพอากาศของ
เมืองดีขน้ึ ด้วย นอกจากนี้ประชาสังคมเชียงใหม่ ยังขับเคลื่อนประเด็นอาหารสุขภาพในเมืองด้วย เช่น
กลุ่มเขียว สวย หอม ทาโครงการผักสวนครัว ให้ครัวเรือนหันมาปลูกผักกินเอง ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้าน
ครัวเรือนและสุขภาพ อีกทัง้ ทาให้คนเมืองได้บริโภคอาหารทีม่ คี ุณภาพ
จากการดาเนินงานขับเคลื่อนงานทุกด้าน จะทาให้คนเชียงใหม่เ กิดความภาคภูมใิ จในเมือ ง
ตนเอง มีความสนใจสิง่ แวดล้อม มีพ้นื ที่สเี ขียวเพิม่ และปรับคุณภาพอากาศของเมือง นอกจากนี้ยงั มี
แหล่งผลิตอาหารทีม่ คี ุณภาพ บริโภคอาหารทีด่ ี ถือเป็ นต้นแบบของพลเมือง ทีข่ บั เคลื่อนเมืองเข้าสู่เมือง
สุขภาวะและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ เมืองหนึ่งของไทย
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แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลพลเมืองผูส้ ร้างเมืองเพื่อสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี
การเห็นคุณค่าของมรดกเมือง

แหล่งผลิตอาหาร
การขยายตัวของเมือง

พลเมือง
ผูส้ ร้างเมือง

กิจกรรมประเพณีเมือง

การใช้ทด่ี นิ และอาคารต่างๆ

ความภูมใิ จในท้องถิน่

จานวนโครงการทีเ่ ข้ามาของ
ภาครัฐและเอกชน
ต้นทุนด้านครัวเรือน พืน้ ทีส่ เี ขียว
ั
การคงอยู่ของสถาปตยกรรมและ
และสุขภาพ
มรดกเมือง
ปริมาณ
ความร้อนใน
คาร์บอนไดออกไซด์
เมืองสุขภาวะและ
เมือง
ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
คุณภาพอากาศ
คุณภาพอาหาร

ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (2559)

การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
เมืองเชียงใหม่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ดว้ ยการใช้จุดแข็งและโอกาสทีม่ ี
อยู่ ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- พืน้ ที่มปี ระวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมมายาวนาน เชียงใหม่เป็ นเมืองล้านนา ที่มอี ายุเมืองจนถึง
ปจั จุบนั กว่า 700 ปี และยังหลงเหลือแหล่งโบราณสถานของการเป็ นเมืองเก่าอยู่ครบ ซึ่ง
หล่อหลอมคนเชียงใหม่โดยทัวไปมี
่ จติ สานึก เป็ นกลุ่มก้อนเดียวกัน ผ่านการแสดงออกทาง
ภาษา วิถชี วี ติ และวัฒนธรรม ทาให้คนเชียงใหม่มคี วามหวงแหนเมืองมาก
- เชียงใหม่เป็ นเมืองเศรษฐกิจดี เนื่องจากเป็ นเมืองหลักของภูมภิ าค มีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน มีการลงทุน ทาให้คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มคนชัน้ กลาง มีเงินเดือนพอใช้
และมีความมันคงในชี
่
วติ ในระดับหนึ่ง
- สัง คมเมื อ งที่ ม ี ก ารศึ ก ษา เชี ย งใหม่ ม ี ส ถาบัน การศึ ก ษาหลายแห่ ง โดยเฉพาะมี
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ซึ่ง เป็ น ผลท าให้ม ีนั ก วิช าการเข้า มาในเมือ งจ านวนมาก จึง
กลายเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองร่วมกับภาคประชาสังคม
2) โอกาส
- ป จั จุ บ ัน การสื่อ สารมีค วามทัน สมัย ผ่ า นเทคโนโลยีส มัย ใหม่ ท าให้ ส ามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึน้
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ในทางตรงกันข้าม เมืองเชียงใหม่กม็ จี ดุ อ่อนและอุปสรรคทีอ่ าจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึง่
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- ข้อจากัดการทางานจิตอาสา แม้ว่าการทางานด้วยจิตอาสาจะได้บุคลากรทีเ่ อาใจใส่ต่องานดี
แต่เมื่องานต้องการความจริงจัง และต่อเนื่อง คนทางานประจา อาจไม่มเี วลาให้เต็มที่ และ
หลายกลุ่มส่วนใหญ่คนทางานเป็นผูส้ งู อายุ
- ขาดการมองภาพรวมการทางานในอนาคต คือ การทางานทีเ่ น้นกิจกรรมต่องาน ขาดการ
สร้างกลุ่มให้เป็นระบบในระยะยาว
- ทุนสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม หลายโครงการที่งบสนับสนุ นมักไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่วน
ใหญ่มกั ขอจากส่วนกลาง ทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการทางานของภาคประชาสังคม
และยังพึง่ พิงทุนทายภายนอกสูงซึง่ มักจะมาพร้อมเงือ่ นไขการทางาน
- ไม่มกี ารบริหารจัดการกลาง ทีน่ าพาผู้คนต่างสถานะ ต่างความสนใจ และต่างวงมาพบปะ
กัน ขาดการเชื่อมร้อยผูค้ นและความคิดเห็นทีเ่ ป็ นภาพรวม
2) อุปสรรค
- สังคมที่เ ปลี่ยนแปลงของเชีย งใหม่ จากความเจริญ ที่เ พิ่ม ขึ้น ทาให้เ ชียงใหม่ดึงดูดการ
อพยพของผู้คนเข้ามาในเมือ งจานวนมาก ทัง้ ย้ายถิ่นฐาน และการลงทุน ซึ่งทาให้เมือ ง
เชียงใหม่จะมีคนนอกมากขึน้ ซึง่ มีผลต่อความรูส้ กึ การเป็ นเจ้าของเมืองทีน่ ้อยลง อาจทาให้
ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนยากมากยิง่ ขึน้
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
เมื่อวิเคราะห์ถงึ ความสามารถและจุดแข็งของภาคประชาสังคมในเชียงใหม่ พบว่า จากการเป็ น
เมืองล้านนาทีส่ าคัญของภาคเหนือ ที่มปี ระวัตศิ าสตร์มายาวนาน ทีท่ าให้ผู้คนยังมีความเป็ นกลุ่ม ภูมใิ จ
ในความเป็ นเชียงใหม่ สานึกรักบ้านเกิดดังกล่าวทาให้ผู้คนยินดีท่จี ะทางานเพื่อสังคม ยิง่ มีวฒ
ั นธรรม
ความเป็ นกลุ่ม ทาให้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน เป็ นกลไกที่ช่วยให้งานเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาเมือง
ยังคงคึกคัก ทุก ครัง้ ที่มกี ารจัดงาน ประกอบกับความเจริญในเชียงใหม่ ได้ส ร้างกลุ่ มคนชัน้ กลางที่ ม ี
เงินเดือนพอใช้ มีความมันคงในระดั
่
บหนึ่ง ได้เข้ามาทางานเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา ทาให้ได้กลุ่มคนทีเ่ อา
ใจใส่มาทางาน เป็ นผลดีกบั บรรยากาศในการทางาน นอกจากนี้สงิ่ ที่สาคัญที่ทาให้ภาคประชาสังคม
ประสบความส าเร็จ คือ การท างานบนฐานวิช าการ จากการตัง้ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ท าให้ดึง
นักวิชาการเข้ามาในเมืองจานวนมาก ซึง่ นักวิชาการเหล่านี้ได้รว่ มมือกับประชาชน ยิง่ เสริมศักยภาพของ
กลุ่มเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ภาคประชาสังคมในเชียงใหม่ ยังใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานกลุ่ม เช่น
กลุ่มมือเย็น เมืองเย็น สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ท่มี คี วามเชีย่ วชาญในเทคโนโลยี ได้ใช้โอกาสทีเ่ คม
เปญ Ice bucket challenge และสื่อ Social media มาประยุ ก ต์ เ ข้า กับ การท างานพัฒ นาเมือ งด้ า น
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สิง่ แวดล้อ ม ทาให้มคี นรุ่นใหม่เ ข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก เพิ่มต้นไม้ใ นเมือ ง และสร้างกระแสการ
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมในเชียงใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการพัฒนาเมืองในเชียงใหม่ คือ การที่เชียงใหม่เป็ นสังคมเมืองเต็ม
ตัว ซึง่ ทาให้เมืองเชียงใหม่จะมีคนนอกมากขึน้ ซึง่ มีผลต่อความรูส้ กึ การเป็ นเจ้าของเมืองทีน่ ้อยลง คนอยู่
เป็ นปจั เจก การขับเคลื่อนงานอาจยากขึน้ ประกอบกับการทางานแบบจิตอาสา มีขอ้ จากัดสาหรับงานที่
ต้องการความจริงจัง และต่อเนื่อง คนที่ทางานประจา อาจไม่มเี วลาเต็มที่กบั งานจิตอาสา เป็ นปญั หาที่
ยอมรับกับโดยทุกกลุ่ม ทุนทรัพย์เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นในการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสาหรับคนทางานได้
เป็นโจทย์สาคัญทีต่ อ้ งแก้ในการทางานเพื่อสาธารณะ
นอกจากนี้ปจั จุบนั ยังไม่มกี ลไก หรือพื้นที่กลางทีน่ าพาผู้คนต่างสถานะ ต่างความสนใจ และต่างวงการ
มาพบปะกัน ซึง่ ปรากฏการณ์ดวามขาดแคลนดังกล่าวถือว่าเป็นจุดอ่อน และข้อจากัด ในเรือ่ งการพัฒนา
กลไกเชื่อมร้อยผูค้ นเข้ามาร่วมทางาน หรือแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นภาพรวม ซึง่ อาจ
ทาให้การทางานเป็นไปคนละทิศทาง หรือทาเฉพาะเรือ่ งของตัวเองได้

ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
การเกิดขึน้ ของกลุ่มประชาสังคมมากมายในเชียงใหม่ ได้สร้างผลกระทบในหลายระดับ ในระดับ
กลุ่มหรือชุมชน กลุ่มประชาสังคมได้ฟ้ืนอาชีพเก่าแก่ทก่ี าลังจะสูญหายให้กลับมาอีกครัง้ เช่น การทาครัว
ตอง เป็ น ต้ น สร้า งรายได้ แ ละสร้า งการสืบ ทอดอาชีพ เก่ า แก่ ข องชุ ม ชนได้ กลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ ม ัก จะ
ประกอบด้วยผูส้ ูงอายุ ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในประวัตศิ าสตร์พน้ื ทีเ่ ป็ นอย่างดี มีทุนทางสังคมสูง แสดง
บทบาทชี้นาให้เห็นคุณค่าของรากเหง้า ประวัตศิ าสตร์ และความสาคัญของเมืองเชียงใหม่ให้คนรุ่นใหม่
ได้เห็นคุณค่าของเมือง
ในระดับเมือง พลเมืองเชียงใหม่ ได้ให้ความสาคัญ สนใจความเป็ นไปของเมือง มีบรรยากาศ
ของการอนุ รกั ษ์รากเหง้าประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่ เมือ่ รักษาคุณค่า ทัง้ ประเพณี วัฒนธรรม สถาปตั ยกรรม
ทาให้เชียงใหม่กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่คนในใจมาเที่ยวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และมีความ
เข้มแข็งมากพอทีจ่ ะต่อต้านการพัฒนาจากภายนอกทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการหรือรากเหง้าของเมืองได้
สิง่ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ได้เกิดจิตสานึกรักเมืองของคนเชียงใหม่ มีความรักความหวงแหนต่อเมือง
เป็ นผูส้ ร้างบ้านแปงเมือง ทีจ่ ะปกป้องดูและและพัฒนาอนาคตเชียงใหม่ ให้เชียงใหม่ได้พฒ
ั นาจากความ
ต้องการของคนในเมือง
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เมืองสายบุรี ต้นแบบเมืองสันติสขุ
ความเป็ นมา
เหตุก่อความไม่สงบทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สายบุรเี ป็ นอาเภอหนึ่งทีม่ ี
สถิตกิ ารก่อความไม่สงบเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยในปี พ.ศ.2557 อาเภอสายบุรเี ป็ นอาเภอที่ม ี
สถิตกิ ารก่อความไม่สงบติดอันดับ 6 ซึ่งมีจานวนเหตุการณ์ เกิดขึน้ กว่า 40 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวติ 23
คน และบาดเจ็บกว่า 38 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ ชายแดนใต้:2557) ทาให้คนเมืองสายบุรเี กิด
ความหวาดระแวง หวาดกลัว ระหว่างชาติพนั ธุ์ และกระทบต่อความสภาพจิตใจ ด้วยสภาพปญั หาที่
เกิดขึน้ ทาให้กลุ่มประชาสังคมในเมืองสายบุรพี ยายามดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เมืองสายบุรกี ลับไป
เป็นเมืองทีม่ คี วามรักใคร่กลมกลืนกันดังเดิม
กลุ่ ม สายบุ ร ีลุ ค เกอร์ เป็ น กลุ่ ม หลัก ในการประสานภาคประชาสัง คมกลุ่ ม อื่น ๆของเมือ งมา
กิจกรรมร่วม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเน้นจัดงานเสวนา เพื่อให้ผคู้ นในเมืองได้มโี อกาสและพืน้
ที่ม าพบปะพู ด คุ ย กัน รูป แบบการจัด เสวนาของกลุ่ ม สายบุ ร ีลุ ค เกอร์ จะใช้รูป แบบของงานที่เ ป็ น
เอกลักษณ์และน่ าสนใจ โดยใช้ช่อื งานเสวนาหลากหลายชื่อ เช่น รู้จกั เมืองสาย สัมผัสเมืองสาย จัด
การเมือ งสาย และเปิ ดเมือ งสาย ซึ่งในแต่ ละงานจะมี แนวคิดและวัต ถุประสงค์ในการจัดงานอย่างมี
ทิศทาง และที่สาคัญใช้ศลิ ปะและสื่อดิจติ อล เพื่อสื่อสารกับผู้คนในเมือง และนาไปสู่การเป็ นเมืองแห่ง
สันติสุข
แผนภาพที่ 1 แสดงแนวคิ ดวิ ธีการที่นาไปสู่เมืองสันติ สขุ ของสายบุรี

ทีม่ า: Saiburi Looker (2558)
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กลุ่มภาคประชาสังคมอื่นๆที่มบี ทบาทในเมืองสายบุรไี ด้แก่ กลุ่มมุส ลีมะฮ(สตรี) ภายใต้การ
สนับสนุ นของอิหม่าม ที่ระดมเงินทุนซื้อคฤหาสน์พพิ ธิ ภักดี อันเป็ นโบราณสถานและแหล่งโยงยึดของ
ผูค้ นเข้ากับเมือง มาอนุ รกั ษ์เป็ นสาธารณสมบัตแิ ละเป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ(Public Space) ซึง่ วิธกี ารในการ
ระดมทุนของกลุ่มนัน้ เป็นการกูย้ มื เงินโดยปราศจากดอกเบีย้ และการบริจาคของสมาชิก นอกจากนี้ยงั มี
กลุ่มกูภ้ ยั ซึง่ เป็นการรวมตัวของชาวจีนในเมืองทีช่ ่วยเหลือกูส้ าธารณะภัยแก่ชาวเมือง

ประเด็นขับเคลื่อน
สถานการณ์ ค วามไม่ส งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะส่ งผลกระทบต่ อ ชีว ิต และ
ทรัพ ย์ส ินแล้ว ยังส่งผลต่ อทัศ นะคติของคนในเมือ งที่แตกต่างไปจากเดิม คือ เกิดความหวาดระแวง
หวาดกลัว ระหว่างชาติพนั ธุ์ และกระทบต่อความสภาพจิตใจ อันเป็ นอุปสรรค์สาคัญในการดาเนินชีวติ
และการพัฒนาเมืองอีกด้วย
กลุ่มสายบุรลี ุคเกอร์ (Saiburi Looker) เป็ นกลุ่มที่เข้ามาช่วยแก้ปญั หาที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ มุ่ง
สร้างสันติสุขให้เกิดขึน้ ในสายบุร ี ซึ่ง ได้นา แนวคิ ดสานึ กเกี่ยวกับสถานที่ (Sense of place) อันเป็ น
การนาต้นทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ สถาปตั ยกรรม วัฒนธรรม ผูค้ น ของสายบุรมี า
ฉายภาพการราลึกหวนหาอดีต ถึงความเจริญรุง่ เรือง ปฏิสมั พันธ์ของผูค้ น ความเป็นพหุสงั คมวัฒนธรรม
ของเมือง เพื่อจูงใจให้คนเมืองเกิดสานึกรัก ผ่านทางสื่อและศิลปะ ทีส่ อดแทรกอยู่ในทุกๆกิจกรรมทีท่ าง
กลุ่มจัดขึน้ สานึกเกีย่ วกับสถานทีจ่ งึ มีศกั ยภาพสาคัญในฐานะแรงผลักดันสาคัญ และเป็ นจุดโยงยึดให้คน
เมืองสายบุรสี ามารถขับเคลื่อนโครงการต่างๆให้บรรลุถงึ เป้าประสงค์ในอนาคต

การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
ในการศึกษาเมืองสุขภาวะในทีน่ ้ี จะประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงระบบ( System Approach)ที่
พัฒนาโดย ICSU วิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นภาพเมืองสามัคคีสู่การสร้างสุขภาวะเมือง (แผนภาพที่ 2)
ซึง่ อธิบายได้ดงั นี้
เริม่ ต้นจากการตัง้ เป้าหมายความมุ่งมันสู
่ ่การเป็ นเมืองสามัคคีกลมเกลียวกันของคนเมือง
โดยเริม่ จากการทีภ่ าคประชาสังคมได้พยายามสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะ (Public space) ของเมือง เช่น ร้าน
น้ าชา สนามกีฬา ศาสนสถาน และคฤหาสน์พพิ ธิ ภักดี ให้คนในเมืองมาพบปะ สังสรรค์ และพูดคุยกัน
การมีพ้นื ที่ส าธารณะนัน้ นาไปสู่ความเข้าใจกัน ของคนในเมือ งผ่ านกิจกรรมต่ างๆ ซึ่งถูกจัดขึ้นมาใน
ขัน้ ตอนดังกล่ าว เช่น กิจกรรมรู้จกั เมือ งสาย สัมผัส เมือ งสาย จัด การเมือ งสาย เปิ ดเมือ งสาย ซึ่ง
กิจกรรมข้างต้นเป็ นการนาสื่อศิลปะเป็ นเครื่องมือหลักในการจัดกิจกรรม กิจกรรมข้างต้นนัน้ เพิม่ โอกาส
ในการสร้างความร่วมมือของคนเมือง อีกทัง้ เป็นการเพิม่ โอกาสในสร้างจิตสานึกร่วมของคนเมืองอีกด้วย
นอกจากพื้นที่สาธารณะแล้ว การมุ่งมันที
่ ่จะเป็ นเมืองสามัคคีกลมเกลียวกันยังส่งผลให้คนใน
เมืองเข้าใจในรากเหง้าของเมือง ทาให้คนในเมืองมีสานึกความเป็ นเจ้าของมากขึ้น สานึกความเป็ น
เจ้าของนี่เอง เป็นตัวแปรสาคัญในการกระตุน้ ให้เกิดการอนุรกั ษ์มรดกของเมือง มีการเงินระดมเงินทุนซือ้
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คฤหาสน์พพิ ธิ ภักดี ซึ่งเป็ นโบราณสถาน เพื่ออนุ รกั ษ์ให้คงไว้เป็ นสาธารณสมบัตขิ องเมือง มีการศึกษา
สถาปตั ยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมือง เป็ นต้น การอนุ รกั ษ์มรดกเมือง มีผลโดยตรงต่อการจ้างงาน
อันเป็ นการสร้างอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุ รกั ษ์อาคาร บ้านเรือน ฯลฯ อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ มูลค่า
อาคารและที่ดนิ โดยรอบอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ ในอนาคตอีก
ด้วย ทัง้ การท่องเทีย่ ว การจ้างงานและมูลค่าทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลทาให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิม่ ขึน้
แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลการเป็ นเมืองสันติ สขุ เพื่อสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี

ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (2559)

การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
เมืองสายบุร ี มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ด้วยการใช้จุดแข็งและโอกาสที่ม ี
อยู่ ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- การนาเอาสื่อ ศิลปะ และดิจทิ ลั กลุ่มที่นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
- การทางานร่วมกับกลุ่มอื่นๆของสายบุร ี ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมืออย่างดี
2) โอกาส
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- การตื่น ตัว และโหยหาความอดีต ของคนเมือ งสายบุ ร ี ความเป็ น มลายูนิ ย ม และความ
ภาคภูมใิ จในประวัติศาสตร์ จิตวิญญาณของคนในพื้นที่ท่ไี ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรง
- การจัด กิจ กรรมได้ร ับ ความสนใจจากส านั ก ข่ า วระดับ ประเทศที่ม าท าข่ า ว ซึ่ง ช่ ว ยให้
ประชาสัมพันธ์ให้คนนอกพืน้ ทีไ่ ด้รจู้ กั กลุ่ม
ในทางตรงกันข้าม เมืองสายบุรกี ็มจี ุดอ่อนและอุปสรรคทีอ่ าจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- โครงสร้างการจัดการภายในกลุ่มทีย่ งั ไม่มแี บบแผนแน่นอน
- เงินทุนในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเป็นเงินทุนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากองค์กรภายนอก
2) อุปสรรค
- ความรุนแรงในพืน้ ที่ เพิม่ ความหวาดระแวงของคนในพืน้ ที่
- แนวคิดในการใช้ศิล ปะ ที่นามาให้เ ป็ นเครื่อ งมือ หลักในการทากิจ กรรมนัน้ ยัง ไม่ เ ป็ น ที่
ยอมรับในบางกลุ่มคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองสาย
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
การใช้ส่อื ศิลปะ และดิจทิ ลั มีเดีย มาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ทีม่ เี นื้อหาสอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในพืน้ ที่ เพื่อสมานบาดแผลจากการเหตุก่อความไม่สงบ ทาให้คนทัง้ ที่อาศัยอยู่ในเมือง
สายบุร ี และทีอ่ ่นื ๆให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก ประกอบกับการออกข่าวในโทรทัศน์ทาให้กลุ่มสายบุรลี ุ๊ค
เกอร์เป็ นทีร่ จู้ กั และเป็ นที่ยอมรับมากขึน้ จนกลุ่มภาคประชาสังคมอื่นๆเชิญทางกลุ่มให้จดั กิจกรรมใน
พืน้ ทีข่ องตน
แนวคิดของกลุ่มสายบุรลี ุค เกอร์ท่นี าศิลปะมาใช้ ซึ่งยังไม่เป็ นทีย่ อมรับของบางกลุ่มในเมืองนัน้
ถือว่าเป็ นอุปสรรค์สาคัญในการดาเนินงานทีจ่ ะต้องทาความเข้าใจกับกลุ่มนัน้ ๆ นอกจากนี้ปญั หาความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทเ่ี กิดขึน้ ทาให้คนในพืน้ ทีไ่ ม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างชาติพนั ธุ์ หากกลุ่ ม
สายบุรลี ุคเกอร์ยงั ไม่มแี บบแผนในการจัดการองค์กร การวางเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของกลุ่มทีแ่ น่ ชดั
ในอนาคตทางกลุ่ ม อาจจะไม่ ส ามารถด าเนิ น กิจ กรรมได้อ ย่า งยัง้ ยืน อัน เนื่ อ งมาจากข้อ จ ากัด ของ
งบประมาณของกลุ่มทีย่ งั คงต้องพึง่ พิงจากภายนอกเป็นหลัก

ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
การเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของคนเมือง และพืน้ ทีใ่ กล้ ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมภายนอก
ชุมชน
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บ้านสวนกง ต้นแบบเมืองสุขภาวะกับระบบนิเวศชายฝัง่ ที่ยงยื
ั่ น
ความเป็ นมา
ปจั จุบนั ชายหาดที่มรี ะบบนิเวศสมบูรณ์หลงเหลือเพียงไม่ก่แี ห่งในประเทศไทยแล้ว เนื่องจาก
ความรู้เ ท่าไม่ถึงการณ์ ของมนุ ษ ย์ ทาให้หาดทรายอันมีคุ ณค่า หลายแห่ง ถู กกัดเซาะ ระบบนิเ วศถู ก
ทาลาย และทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ในทางตรงกันข้าม บ้านสวนกงอัน เป็ นชุมชนเก่าแก่ท่ี
อาศัยอยู่บริเ วณหาดบ้านสวนกงมากว่าร้อ ยปี ยังคงเต็มไปด้ว ยทรัพยากรอันล้าค่ า ไม่ ว่ าจะเป็ นป่า
ั หาที่เ ป็ นเรื่อ งท้าทายคือ ภาครัฐ จะเข้ามาลงทุ น
ชายหาด พืช พรรณ สันทรายและสัต ว์ทะเล แต่ ป ญ
โครงการขนาดใหญ่และเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการ
ท่าเรือน้ าลึก เป็ นต้น ดังนัน้ หากปล่อยปะละเลยการส่งเสริมการอนุ รกั ษ์แล้ว อีกไม่นานบ้านสวนกงคง
ั ่ งอื่นอย่างทีเ่ คยเป็ นมา
สูญสิน้ ซึง่ ทรัพยากรเฉกเช่นเมืองชายฝงแห่

ประเด็นขับเคลื่อน
ั ญาของชุ ม ชนที่ส ะสมมานาน ท าให้ม ีนัก เรีย น
ด้ว ยความอุ ด มสมบูร ณ์ ข องพื้นที่แ ละภู ม ิป ญ
ั ่ บ่ า้ น
นักศึกษาเข้ามาศึกษาเรียนรูค้ วามเป็ นไปของธรรมชาติภายใต้ความสมดุลของระบบนิเวศชายฝงที
สวนกงบ่อยครัง้ ด้วยเหตุน้ี พืน้ ทีแ่ ห่งนี้จงึ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าอย่างยิง่ แก่การอนุรกั ษ์และเรียนรู้ แผนงาน
นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมืองจึงได้นาเสนอแนวทางในการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติให้แก่
ชุ ม ชน นั น่ คือ การใช้ พ ิพ ิธ ภัณ ฑ์ท างธรรมชาติเ ป็ น ตัว กลางในการสื่อ สารเรีย นรู้ร ะหว่ า งชุ ม ชน
ทรัพยากรธรรมชาติและคนภายนอก
การสร้างพิพธิ ภัณฑ์ทางธรรมชาติบ้านสวนกง เป็ นโครงการนาร่องเพื่อแสดงการใช้งานพื้นที่
หาดทรายอย่างสมดุล เป็ นมิตรกับธรรมชาติ รักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงั ่ เพื่อเป็ น
แนวทางพัฒนา ศึกษาและเรียนรูพ้ ้นื ที่หาดทราย และเฝ้าดูความเป็ นไปของธรรมชาติและสิง่ มีชวี ติ บน
หาดทราย อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชาวประมงมุสลิมทีม่ แี นวคิดและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
ั่
ทาให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจระบบนิเวศชายฝงและทราบประโยชน์
ทม่ี นุษย์จะได้รบั จากการอนุ รกั ษ์พน้ื ทีแ่ ห่ง
นี้ พร้อมกับเป็ นการกระตุ้นให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรชายฝงั ่ อันจะส่งเสริมให้เมืองทีเ่ ต็ม
ั ่ ความยังยื
ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงมี
่ น

การวิ เคราะห์
การวิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการเชิ งระบบ
ั ่ าไปสู่ความมีสุขภาวะและความ
หากนาวิธกี ารเชิงระบบมาวิเคราะห์ว่า “เมืองนิเวศชายฝงจะน
เป็ นอยู่ท่ดี ไี ด้อย่างไร” ผ่านการใช้แผนภาพแสดงอิทธิพล (influence diagram) แล้ว สามารถอธิบายได้
ว่า จากเหตุการณ์ทภ่ี าครัฐวางแผนจะทาโครงการท่าเรือน้ าลึกในพืน้ ทีบ่ า้ นสวนกง เป็ นแรงผลักดันทาให้
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ชุมชนในพื้นที่เกิดความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาและส่งเสริมให้บ้านสวนกงเป็ น เมืองที่ มีระบบนิ เวศชายฝัง่
อย่างยังยื
่ น โดยใช้พพิ ธิ ภัณฑ์ทางธรรมชาติเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์พร้อมกับการ
เรี ย นเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ และเป็ นตั ว ส่ ง เสริ ม ให้ ค นทั ง้ ในและ นอกพื้ น ที่ ม ี จ ิ ต แห่ ง การอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการยังชีพและดารงชีพมากขึน้
ในด้านการดึงดูดการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์ พิพธิ ภัณฑ์จะเป็ นแรงดึงดูดให้ผคู้ นจากภายนอกเข้า
มาเรียนรูถ้ งึ ความจาเป็ นของการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริก าร
ของท้องถิน่ จนเกิดเป็ นตลาด ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ ทาให้ชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ และ
ชุมชนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึน้ ส่งผลให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขน้ึ
ส่วนในด้านการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ พิพธิ ภัณฑ์จะเป็นตัวสร้างความเข้าใจและความภาคภูมใิ จใน
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ นอกจากจะทาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์แล้ว ยังช่วยคงความ
อุดมสมบูรณ์ให้กบั ทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ชายหาด ทะเล สันทราย พืชพรรณและป่าชายหาด อันเป็ น
แหล่งอาหารและยารักษาโรคที่ป ลอดภัย ทาให้คนเมืองมีอาหารสดใหม่จากทะเลให้รบั ประทานและมี
สมุนไพรรักษาโรคจากภูมปิ ญั ญาชาวบ้านให้ใช้อยูเ่ สมอ อีกทัง้ พืชพรรณและป่าชายหาดยังถือเป็ นพืน้ ทีส่ ี
เขียวทีส่ ร้างอากาศบริสุทธิ ์ให้คนเมืองด้วย บ้านสวนกงจึงนับเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทม่ี คี ุณค่าทาง
ร่างกายและจิตใจต่อคนเมือง อันจะส่งผลให้คนเมืองมีสขุ ภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดีต่อไป
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงอิ ทธิ พลการเป็ นเมืองนิ เวศชายฝังสู
่ ่เมืองสุขภาวะและความเป็ นอยู่ที่ดี
แรงกดดัน
ด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
(Pressure)

Maga Projects
การมุ่งสู่
เมืองนิ เวศชายฝัง่ อย่างยังยื
่ น

การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
และเรียนรูธ้ รรมชาติ
การจ้างงาน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
(Economic Growth)

ความมุ่งมันในการอนุ
่
รกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อยังชีพและดารงชีพ
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทะเลและชายหาด
แหล่งอาหาร
และยารักษาโรค

การบริโภค

ความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพรรณ
ปา่ ชายหาด
พืน้ ทีส่ เี ขียว
คุณภาพอากาศ

เมืองสุขภาวะ
และความเป็ นอยู่ที่ดี
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ทีม่ า: แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง (2559)

การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของการพัฒนาเมือง
บ้านสวนกง มีศกั ยภาพในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยังยื
่ นได้ดว้ ยการใช้จดุ แข็งและโอกาสทีม่ อี ยู่
ดังต่อไปนี้
1) จุดแข็ง
- ชุมชนบ้านสวนกงเป็ นชุ มชนมุสลิมเก่าแก่กว่าร้อยปี อาศัยอยู่เป็ นเครือข่ายครอบครัว มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ แนบแน่น
- พืน้ ทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ ทัง้ สันทราย ปา่ ชายหาด และพืชพรรณ
- ทาเลทีต่ งั ้ ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก
2) โอกาส
- มีนกั ท่องเทีย่ วทีส่ นใจชายหาดทีส่ มบูรณ์เพิม่ ขึน้
- มีสถาบันการศึกษาทีส่ นใจศึกษาชายหาดทีส่ มบูรณ์มากขึน้
- แผนงานนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาอนาคตของเมือง ศูนย์ศกึ ษามหานครและเมือง
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความสนใจกับประเด็นการอนุ รกั ษ์ชายหาด
ในทางตรงกันข้าม บ้านสวนกงก็มจี ุดอ่อนและอุปสรรคที่อาจมาขวางกัน้ การพัฒนาเช่นกัน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) จุดอ่อน
- ชุมชนมีขนาดเล็ก กาลังคนมีน้อย
- เศรษฐกิจชุมชนพึง่ พิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก
- ทีด่ นิ เป็ นทีด่ นิ สาธารณะ ไม่มกี รรมสิทธิ ์ชัดเจน
2) อุปสรรค
- การพัฒนาถูกกาหนดมาจากส่วนกลาง ท่าเรือน้าลึก
ั่
- พืน้ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบจากปญั หาการกัดเซาะชายฝงจากหาดบริ
เวณใกล้เคียง
- นักท่องเทีย่ วทีไ่ ร้คุณภาพอาจเข้ามาทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
- ประมงพาณิชย์คุกคาม ทาให้ปลาลดน้อยลง
- คนภายนอกเข้ามาสร้างสิง่ ปลูกสร้างริมหาด
การวิ เคราะห์ความสาเร็จและความท้าทาย
เนื่องจากพื้นทีม่ เี อกลักษณ์ทางธรรมชาติและไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ชุมชนและภาคประชา
สังคมจึงใช้พ้นื ที่แห่งนี้เป็ นแหล่งรวมตัวของผู้คน สร้างเป็ นศูนย์เรียนรูแ้ ละแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์
เพื่อกระตุ้นจิตสานึกให้คนอนุ รกั ษ์ชายหาด เช่น การจัดงานส่งเสริมการอนุ รกั ษ์ “อะโบ๊ยหมะ” การจัด
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ทัศนศึกษาและอบรมเกี่ยวกับชายหาด ตลอดจนใช้เป็ นพื้นที่เสวนาเวทีสาธารณะ กิจกรรมเหล่านี้เป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทีน่ าไปสู่การสร้างพิพธิ ภัณฑ์ทางธรรมชาติบา้ นสวนกง นอกจากนี้ บ้านสวนกง
ยังได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการส่งเสริมการอนุรกั ษ์ชายหาดกับการพัฒนาเมือง
ชุมชนได้ปรับแนวทางการอนุ รกั ษ์พน้ื ที่จากการต่อต้านเปลีย่ นเป็ นในแนวทางการส่งเสริม ภาค
ประชาสังคมหันมาทางานในทิศทางส่งเสริมซึ่งกันและกันมากขึ้น โดยเริม่ จากการสร้างเครือข่ายกับ
หน่ ว ยงานราชการและมหาวิท ยาลัย เช่ น เทศบาลต าบลนาทับ กรมทรัพ ยากร ทะเลและชายฝ งั ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นต้น เพื่อ สร้างความเข้าใจและความร่ว มมือ ในหลายด้าน ทัง้ ด้าน
การเมือง ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านสังคม และจูงใจให้คนภายนอกเห็นคุณค่าของพืน้ ทีแ่ ห่ง
นี้มากขึน้

ผลลัพธ์ที่เกิ ดผลกระทบกับสังคม
บ้านสวนกงเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแห่งหนึ่งทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นใน
ั่
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝงและการอนุ
รกั ษ์ทรัพยากรที่มอี ยู่ไม่ให้สูญสิ้นไปกับเม็ดเงินลงทุน
จากภายนอก เพื่อให้ทแ่ี ห่งนี้ยงั คงเป็ นแหล่งอาหารและสมุนไพรทีป่ ลอดภัย พร้อมทัง้ มีอากาศบริสุทธิ ์ให้
คนเมืองได้บริโภค ส่งเสริมให้เมืองมีสุขภาวะและความเป็ นอยู่ท่ดี ี พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติบ้านสวนกงจึง
เป็นตัวผลักดันและสนับสนุนให้บา้ นสวนกงคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
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