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 Theme หลักของการขบัเคล่ือนงานป ี2564 คอื Songkhla Smart 

& Green สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 1) พระราชบญัญติัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำาหนด 

ให้มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ 

เฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่ง 

ชาติ (คสช.) กำาหนด และต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำานักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้ 

พัฒนาและยกระดับการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะสมัชชา 

สุขภาพจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนาและ 

ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นร่วมในระดบัพืน้ที ่เร่ิมตน้จากการ 

ร่วมค้นหาและกำาหนดประเด็นสาธารณะที่เป็นจุดคานงัดของจังหวัด  

จากนัน้มกีารพฒันาเอกสารและขอ้เสนอหรือร่างมติอยา่งเปน็ขัน้เปน็ตอน 

โดยมีข้อมูลและวิชาการเป็นพื้นฐาน และนำาเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพ 

จังหวัดเพื่อหาฉันทมติเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและกำาหนด 

แนวทางการขับเคล่ือนมติร่วมกัน แต่เนื่องจากเป็นกระบวนการใหม่  

ภาคส่วนทางราชการและเอกชนจึงมีข้อจำากัดในการเข้าร่วมแตกต่างจาก 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

มากว่า 13 ปี

 2) การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด มุ่งเน้นการ 

พัฒนาและขับเคล่ือนประเด็นที่เป็นปัญหาสำาคัญของจังหวัดแตกต่างกัน 

ไปตามบริบทของพื้นที่ ซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ทำาให้มีการขับเคล่ือนประเด็นนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
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วกิฤตโควดิ-19 ทัง้ ในการปอ้งกันการแพร่ระบาด และการดูแลฟืน้ฟคูณุภาพ 

ชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ท่ียังมีความสำาคัญและควรมี 

การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจุบันจังหวัดสงขลาจัดอยู่ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม มีผู้ป่วย 

สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำานวนทั้งสิ้น 19,985 ราย เสียชีวิต 

113 ราย รักษาหายแล้ว 16,794 ราย มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก ร้อยละ 

43.76 เข็มที่สอง ร้อยละ 14.41 เข็มสาม ร้อยละ 1.76 จากจำานวน 

เป้าหมายทั้งสิ้น 1,083,675 รายหรือ 70% (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม 

2564) การรับมอืการแพร่ระบาดในพืน้ที ่จำาแนกเปน็เขตเมอืงทีม่กีารแพร่ 

ระบาดสงูสดุ ไดแ้ก่ อำาเภอหาดใหญ ่อำาเภอเมอืง อำาเภอสงิหนคร รูปแบบ 

การแพร่ระบาดจากโรงงาน เริ่มกระจายไปสู่ครัวเรือน ชุมชนตามลำาดับ 

 ทั้งนี้จังหวัดสงขลา นับแต่ปี 2557 เกิดความร่วมมือภายใต้  

15 ภาคีบริหารจัดการ โดยมีองค์กรหลักๆ ได้แก่ จังหวัดสงขลา อบจ.

สงขลา มูลนิธิในเครือของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 5 มหาวิทยาลัย 

หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการ 

ท่องเที่ยว มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมจัดทำา “วิสัยทัศน์สงขลา 2570” 

โดยมียุทธศาสตร์สำาคัญ ได้แก่ การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม 

ยั่งยืน และสังคมเป็นสุข คณะทำางานได้นำายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ 

กำาหนดทิศทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ดำาเนินการ

คู่ขนานกับยุทธศาสตร์จังหวัด บนฐานความร่วมมือกับองค์กรนิติบุคคล 

ของภาคประชาสงัคมใหม่ๆ  จำานวนมาก และต้ังแตป่ ี2560 ร่วมกับสำานกังาน 
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คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เริ่มกระบวนการ 4P-W ระดับ 

จงัหวดั โดยการประสานงานของมลูนธิิชุมชนสงขลา ไดชั้กชวนภาคคีวาม 

ร่วมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลาแบบมีส่วนร่วม 

บนฐานของปัญญา ทั้งภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาควชิาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องค์กรชุมชน และมกีารจดัทำา 

แผนงานการพฒันาและขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมสีว่นร่วมอยา่ง 

ต่อเนื่อง โดยยึดหลักการบูรณาการความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ร่วมดังกล่าว มีข้อสรุปที่จะเป็นจุดเน้นดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ของ 

วิสัยทัศน์สงขลา 2570 ร่วมดำาเนินการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ต่างองค์กร 

ดำาเนินการ ร่วมกันดำาเนินการ และเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีข้อตกลง

ในแต่ละปีจะมกีารจดัเวทสีาธารณะร่วมกันภายใตช่ื้อ งานวันพลเมอืงสงขลา 

แต่ละองค์กรความร่วมมือนำาเสนอเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน 

กิจกรรมทีจ่ะดำาเนนิการในรอบป ีจดักลุ่มเชิงยทุธศาสตร์ แต่ละกลุ่มคน้หา 

เป้าหมายร่วม ความร่วมมือ นำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปรับวิธีการ 

ทำางาน และนำาต้นแบบรวมถึงผลที่ได้มานำาเสนอในปีถัดไป โดยในส่วนที่

ขบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดรับผิดชอบ จะมีประเด็นร่วมที่สำาคัญในการ 

ขับเคล่ือนงานที่เป็นนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย 1.การส่งเสริม 

เศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2.การจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มคน 

เปราะบางและยากลำาบากยุทธศาสตร์สังคมเป็นสุข และได้ดำาเนินการ 

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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 • เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำาเนินงานประเด็นยุทธ- 

  ศาสตร์สำาคัญ ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 

  ระลอกใหม่ คณะทำางานจึงนำาเสนอแนวทางการดำาเนินงาน 

  สมัชชาสุขภาพจังหวัด ปี 2564-2565 ภายใต้แนวคิดหลัก  

  “ปลอดภัย ต่อเนื่อง ยั่งยืน”

 • สร้างความร่วมมอืภาครัฐสว่นภมูภิาค องคก์รปกครองทอ้งถิน่  

  ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาสังคม ร่วมกันสร้าง 

  จุดทดสอบ Sandbox ระดับเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อนำาไปสู่ 

  การผลักดันนโยบายที่บูรณาการเป้าหมายสำาคัญ ได้แก่ มิติ 

  สขุภาพ-คนปลอดภยัลดการแพร่เช้ือและสญูเสยีชีวติจากโควดิ  

  มิติด้านเศรษฐกิจ-เปิดเมืองปลอดภัยให้เศรษฐกิจเดินหน้า 

  ประชาชนพื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นฟูมีรายได้ และ 

  มติิดา้นสงัคม-กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือดแูล เยยีวยา

 • บูรณาการงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/ 

  กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวดั จงัหวดัสงขลา สถาบนัพฒันา 

  องค์กรชุมชน (พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุน 

  สุขภาพตำาบล สหภาพยุโรป สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

  (สนช.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

  สถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 

  ความร่วมมือ 

 • บรูณาการเคร่ืองมอื การจดัทำา Sandbox ผ่านธรรมนญูสขุภาพ  

  ธรรมนูญลุ่มน้ำา ธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ การประเมินความ 

  เปราะบางของเมือง และกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
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 3) Theme หลักของปี 2564-2565 คือ Songkhla Smart & 

Green สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน บูรณาการร่วมกันทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 

ประเด็น (Agenda) พื้นที่ (Area) และการทำางาน (Function)

เป้�หม�ยร่วม
 มิติด้านสุขภาพ-คนปลอดภัยลดการแพร่เช้ือและสูญเสียชีวิต 

จากโควิด 

 มิติด้านเศรษฐกิจ-เปิดเมืองปลอดภัยให้เศรษฐกิจเดินหน้า  

ประชาชนพื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นฟูมีรายได้ 

 มิติด้านสังคม-กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือดูแล เยียวยา

 ขอบคุณ ผู้เรียบเรียงบางส่วนในเอกสาร

 ครูหมัด หลีขาหรี ส้มจุกปลุกจะนะ

 อภิศักดิ์ ทัศนี SAVE หาดม่วงงาม

 ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย อ.พิศสมัย บุติมาลย์ iMedCare

 บุณย์บังอร ชนะโชติ ปิ่นโตตุ้มตุ้ย

 เจษฏาภรณ์ บุญรัตน์ ณัฐวุฒิ หมัดอาดัม ทักษ์ดนัย ชูหว่าง 

แผนการผลิตตลาดรถเขียว

 นายตะวัน อิสโร ภานุเมศวร์ อิสโม ห้องเรียนสวนผักคนเมือง

 ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก OneChat 

   มูลนิธิชุมชนสงขล�
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สงขลา
ในสถ�นก�รณ์วิกฤต

โควิด-19 

โดย นพ.อิฏฐผล เอี้ยววงศ์เจริญ 
นายแพทย์ชำานาญการ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
บรรยายเมื่อ 28 กันยายน 2564
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 สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยผู้ป่วยรวม 28 วันติดอันดับ 1 

ใน 10 ของโลก สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างรุนแรง 

ส่วนประเทศมาเลเซียเป็นอันดับที่ 9 ซึ่งหากดูเฉพาะพื้นที่อาเซียนจะเห็น

ว่าประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซีย 

ทั้งภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์ใกล้เคียงกัน หากมีการเปิดเมืองขึ้นมาฝั่ง

ด้านมาเลเซียและประเทศไทยไม่ต่างกัน 

 แนวโน้มสถานการณ์พื้นที่อ่ืนๆ จะดีขึ้นมาก แต่ภาคใต้จำานวน 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาส จงัหวดัสงขลาในรอบทีผ่่านมาติดอันดบั 12 ซ่ึงคาดวา่ 

จะขึ้นมาอยู่อันดับที่ 11 ในไม่กี่วันนี้

 ทำาไมจำานวนคนไข้ของเราเพิ่มมากขึ้น หลังจากเปิดล็อกดาวน์ 

เราอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่พิม่ขึน้มาตลอด จงัหวดัสงขลาขอ้มลูในวนัที ่27 กันยายน 

2564 จำานวนคนไข้รายวันอยู่ที่อันดับ 4 สิ่งที่ ศบค.ให้ข้อมูลคือหาก 
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ปลดล็อกดาวน์และฉีดวัคซีนตรงตามเป้าหมายและดำาเนินการตาม 

มาตรการปอ้งกันโรคสว่นบคุคล มาตรการทางสงัคม การควบคมุการเดนิทาง 

มาตรการทางองค์กรด้วยการคัดกรอง การพยากรณ์ของผู้ป่วยรายวัน 

ซ่ึงจะเขา้ไดกั้บการจำาลองในช่วงก่อนหนา้นี ้ทศิทางของประเทศไทยในขณะ 

นี้จะเป็นการเร่ิมเปิดล็อกดาวน์ขึ้นเร่ือยๆ แต่ยังไงก็ตามสถานการณ์ของ 

พื้นที่จะเป็นส่วนตัดสินใจว่าแต่ละพื้นที่จะมีมาตรการเหมือนกันหรือไม่  

หรือจะเป็นมาตรการเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 

 สถานการณ์จงัหวดัสงขลาจนถึงวนัที ่28 กันยายน 2564 ผู้ตดิเช้ือ 

จำานวน 281 ราย ผู้ป่วยใหม่แยกกระจายตามอำาเภอต่างๆ เทียบในช่วง

สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างน้อยแล้ว ตัวเลขแต่ละอำาเภอ สะท้อน 

สถานการณ์จริง เช่น อำาเภอหาดใหญ่ เจอผู้ป่วยมากที่สุด ต้ังแต่ 

ช่วงระบาดจนถึงตอนนี้ อาจจะน้อยลงบ้างมากขึ้นบ้าง ตามมาด้วย 

อำาเภอเมือง อำาเภอจะนะ อำาเภอเทพา อำาเภอรัตภูมิ อำาเภอสะเดา 
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อำาเภอนาทวี อำาเภอบางกล่ำา อำาเภอสะบ้าย้อย อำาเภอควนเนียง 

อำาเภอสิงหนคร อำาเภอนาหม่อม และอำาเภอสทิงพระ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี 

เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น จะเห็นมีการระบาดจากกิจกรรมอะไรบ้าง มาจาก 

ตรงไหน ในจำานวนตรงนี้เป็นกลุ่มที่ต้องลงไปจับตาดูคนที่ยังไม่ป่วยแต่ 

สมัผัส กลุ่มก้อนตรงนีท้ำาการรักษาดแูลเรียบร้อยแล้ว สว่นคนทีไ่มรู้่ต้นสาย 

ปลายเหตุเลยมีจำานวน 35 คน ซ่ึงต้องค้นหาสาเหตุและควบคุมพื้นที่ 

ให้ได้ หากมีตัวเลขเยอะมากในวันไหน ก็แปลว่าสถานการณ์เริ่มแย่ลง 

 กลุ่มก้อนจากการสัมผัสในชุมชนที่เกิดการระบาด เราจะเห็นว่า 

ในกลุ่มชุมชนมกีารติดกันในบ้าน ในเพือ่นบา้นทีม่กีารไปมาหาสูกั่น ตรงนี ้

จะบอกวา่พืน้ทีไ่หนมคีวามรุนแรงมากขึน้ ซ่ึงในอำาเภอหาดใหญก็่จะมกีาร
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ระบาดมาก เป็นในชุมชนต่างๆ ที่มีการเจ็บป่วย ซึ่งไม่ได้สัมผัสจากการ 

ทำางานแตส่มัผัสจากการพดูคยุ กิจวตัรประจำาวนั ซ่ึงในช่วงหลังๆ การสมัผัส 

ในระหว่างบุคคล ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ปัจจัยที่ทำาให้มีการระบาดในชุมชนจำานวนมากคือ การสัมผัส 

ผู้ปว่ยยนืยนัในชุมชน ไมว่า่จะเป็นทีบ้่าน ลูกหลานทีไ่ปทำางานจากภายนอก 

หรือกลุ่มโรงงานและผู้สมัผัสกลุ่มแรกทีท่ำาใหเ้กิดการปว่ยและแพร่กระจาย 

ในชุมชนมักเป็นกลุ่มงานร่ืนเริงสังสรรค์ โรงงานและผู้สัมผัสในสถาน 

บันเทิงเป็นจุดเร่ิมต้น ซ่ึงสถานบันเทิงเป็นจุดแรกที่ทำาให้เกิดการแพร่ 

กระจาย หลังจากนั้นเกิดการระบาด คนที่ป่วยต่อจากนั้นก็ติดคนในบ้าน 

หรือกลุ่มมัรกัส ที่ทำาให้เกิดการสัมผัสแพร่กระจายไปได้มาก

 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ติดกันเองในบ้านหรือในเพื่อนบ้าน เป็น

กลุ่มที่แซงกลุ่มอื่นได้ทั้งหมด หรือติดในกลุ่มเพื่อนบ้าน ทำาให้เห็นภาพว่า

สถานการณ์จังหวัดสงขลาโดยภาพรวม หากเราจะดำาเนินมาตรการต่างๆ

ตอ้งพจิารณาสิง่ต่างๆ เหล่านีด้้วย ทีม่กีารล็อกดาวน ์เคอร์ฟวิ ปดิสถานที ่

ต่างๆ เพื่อควบคุม ซึ่งการสัมผัสกันเองในบ้าน เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก 

เพราะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ต้องให้การศึกษาและปรับพฤติกรรมกัน 

ต่อไป

 ข้อมูลของโรงงานต่างๆ กลุ่มก้อนเหล่านี้ เป็นโรงงานที่ผ่าน 

กระบวนการ Bubble and Seal แล้ว ซึ่งเป็นจริงที่ประกาศและใช้ได้ผล 

แต่เมื่อ Bubble and Seal ปัญหาคือคนที่อยู่ในโรงงานจะสัมผัสเช้ือ 
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ได้มากขึ้น มาตรการนี้เราจะใช้เมื่อสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น พยายาม 

ไม่ให้คนหลุดออกจากโรงงาน ซ่ึงสถานการณ์ที่ทำาให้คนหลุดออกจาก 

โรงงานและมีคนป่วยมาก เช่น กรณีสงขลาแคนนิ่ง กลุ่มนี้ติดเช้ือและ 

กลับไปแพร่ที่บ้าน ปัจจุบันนี้เป็นผลกระทบจากการระบาดในโรงงาน 

ซ่ึงสถานการณ์ในชุมชนและโรงงานมีการเช่ือมโยงกันอย่างใกล้ชิด  

ณ ขณะปัจจุบันนี้หลัง Bubble and Seal แล้ว มิติของโรงงานจะดีขึ้น 

เกิดเพียงระลอกสั้นๆ และคุมได้ดี แต่อาจมีการแพร่กระจายไปยังกลุ่ม 

องค์กรอื่นๆ ที่มีคนอยู่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งอาจมีมาตรการล็อกดาวน์ในบาง 

พื้นที่ 

 ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 ประชาชน 

ที่ลงทะเบียน 1,080,000 กว่า เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 คิดเป็น 

ร้อยละ 55.14 การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 34.09 ส่วนใหญ่ 

เป็นคนที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและมีประวัติเป็นโรคกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น 

หัวใจ น้ำาหนักมาก เข็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 1.91 

 ตอนนีต้้องพยายามใหผู้้ป่วยรายวนัไมเ่กิน 200 ตอ่วัน เพราะหาก 

มากกว่านั้นจะทำาให้ระบบสาธารณสุขล่มสลาย จะทำาให้บุคลากรด้าน 

สาธารณสุขต้องรับดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ และทำาให้กลุ่มคนที่มีภาวะต้อง

ได้รับการดูแลโรคอ่ืนๆ จะได้รับผลกระทบ ซ่ึงคนที่ไม่ได้เป็นโควิดก็ตาย 

ซ่ึงมปีระสบการณ์ในประเทศอินโดนเีซีย ฟลิิปปนิส ์หรือในกรุงเทพช่วงหนึง่ 

ที่อยู่ในภาวะวิกฤต และพยายามฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ 
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70-80 เปอร์เซ็นต ์ขึน้อยูกั่บสว่นกลางกำาหนดสดัสว่น ซ่ึงการระบาดจะทำาให้ 

จำากัดวงได้ด้วยตัวเอง การแพร่กระจายจะแพร่ไม่มาก 

 การเลือกชนิดวัคซีนที่เป็นปัญหา สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้น เพราะ

ส่วนกลางมีการจัดหาวัคซีนดีขึ้น ซึ่งเริ่มฉีดกันมากขึ้นในช่วงตุลาคม 2564 

ซ่ึงต้องดูต่อไปว่าเร่ืองการจัดสรรวัคซีนเป็นอย่างไร เพราะการหาและ 

ฉีดวัคซีนทำาได้ช้า 

 เร่ืองของจำานวนเตียง เตียงที่รับได้ในโรงพยาบาลใหญ่ประมาณ 

97 เตียงและเต็มอยู่เสมอ หากควบคุมโรคได้ดีตัวเลขก็จะน้อยลงไป และ

มกีารสำารองเตียงใหกั้บคนไขท้ีม่อีาการเพยีงเล็กนอ้ย ในพืน้ทีโ่รงพยาบาล 

สนามมีเตียงเหลือ 448 เตียง สามารถรองรับได้เพียงพอ ตอนนี้มีกลุ่ม 

Hospital ต่างๆ เป็นหนึ่งในทางรอดของกลุ่มโรงแรม หรือกลุ่มท่องเที่ยว 

ในสถานการณ์ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวสามารถนำาผู้ป่วยไปกักตัวใน Hospital 

ดังกล่าวได้

 สถานการณ์ของแต่ละอำาเภอมีความแตกต่างกัน อัตราการป่วย 

หารด้วยจำานวนประชากรแต่ละอำาเภอ บางอำาเภอ เช่น อำาเภอหาดใหญ่

คิดเป็นอัตราการป่วยยังต่ำา ซ่ึงต่ำากว่าอำาเภอเมือง อำาเภอสิงหนคร 

อำาเภอจะนะ หรืออำาเภอสะบ้าย้อย เพราะจำานวนประชากรมีมากกว่า 

ในอำาเภอดังกล่าว สะท้อนถึงความรุนแรงของพื้นที่และความเข้มข้นของ

มาตรการ ซ่ึงในพืน้ทีอ่ำาเภอสงิหนคร อำาเภอจะนะ จำานวนประชากรมไีมม่าก 

ตัวหารน้อยจำานวนก็เลยมาก อำาเภอหาดใหญ่สถานการณ์แย่ลงหลังจาก
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การเปิดล็อกดาวน์ จำานวนเพิ่มขึ้นเพราะมีการไปมาหาสู่ อำาเภอเมือง 

สถานการณ์แยล่งมกีารติดกันในชุมชน สว่นอำาเภอรัตภมู ิคลัสเตอร์เร่ิมต้น 

คือ การปิดโรงงาน และติดต่อในชุมชน มีกลุ่มก้อนการระบาดเพิ่มขึ้น 

หลายๆ กลุ่ม อำาเภอจะนะ อำาเภอสะบ้าย้อยผลลัพธ์จากเทศกาล 

ฮารีรายอ คนเดินทางจากอำาเภอยะหยิ่ง จังหวัดยะลา มาพักในพื้นที่และ 

แพร่กระจายต่อ และรับผลกระทบจากงานเทศกาลครั้งนั้น มีการปิดพื้นที่ 

ไปหลายชุมชนแล้ว อำาเภอสะเดาสถานการณ์ดีขึ้นแต่ตำาบลสำานักขาม 

และตำาบลปริกมีการกระจายเป็นกลุ่มก้อน อำาเภอสิงหนคร คนที่ทำางาน 

ในโรงงานมกีารแพร่กระจายเช้ือใหค้นทีบ้่าน เพิม่ขึน้มากแต่เมือ่ล็อกดาวน ์

สถานการณ์ก็ดีขึ้น

 มาตรการทีเ่ก่ียวขอ้งกับ ศบค. จะมกีารขยายระยะเวลาภาวะฉกุเฉนิ 

ไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมีการประกาศเปิดสถานที่ในบาง 

สถานที่ ซ่ึงต้องดูความเป็นจริงในระดับพื้นที่ด้วย การจัดพื้นที่สงขลายัง 

เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มข้น มาตรการยังเคอร์ฟิวช่วง 4 ทุ่ม – ตี 4 การจัด

กิจกรรมใหม้กีารรวมตวักันไดม้ากขึน้ไมเ่กิน 25 คน สามารถบริโภคอาหาร 

ในร้านได้ ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม 

 การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร หากมีการฉีดวัคซีนมาก่อน 

เดินทางเขา้ในประเทศกักตัว 7 วนั หากไมเ่คยฉดีวคัซีน เดนิทางทางอากาศ 

ทางน้ำา กักตัว 10 วัน เดินทางทางบกกักตัว 14 วัน เนื่องจากทางบกเป็น 

ช่องทางที่ทำาให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า 
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 พื้นที่นำาร่องการท่องเที่ยว แบ่งเป็นระยะ จังหวัดสงขลาแบ่งเป็น 

ระยะที่ 2 คือ วางแผนให้มีการผ่อนปรน และเป็นพื้นที่นำาร่องเพื่อการ 

ท่องเที่ยวได้ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 

สถานการณ์ 

 เร่ืองวัคซีนมีความพยายามในการฉีดวัคซีนไขว้และวางแผนว่า 

จะมีการขอวัคซีนจากนานาประเทศที่ได้ติดต่อไว้และแผนในการจัดหา 

วคัซีนในเดอืนตุลาคม-ธันวาคม 2564 มกีารจดัหาวคัซีนให้ได้ครบตามแผน 

เป็นจำานวน 126.2 ล้านโดส ประชากรประเทศไทย 70 ล้านคน จะได้รับ 

วัคซีนทั้งหมด 62 ล้านคน เป็นคิดครอบคลุมร้อยละ 90 

 เป้าหมายการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 มีดังนี้ ให้ความครอบคลุม 

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในเดือน 

พฤศจิกายน 2564 อย่างน้อยร้อยละ 80 ภายในเดือนธันวาคม 2564 

ให้ความครอบคลุมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 70 

ภายในเดือนธันวาคม 2564 ให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเช้ือตายครบ 

2 เขม็และผู้ทีเ่คยตดิเช้ือโควดิได้รับเขม็กระตุน้ 1 เขม็ โดยมแีผนการจดัสรร 

ใหม้ผู้ีไดรั้บการกระตุ้นเดือนละ 1-2 ล้านโดส ตัง้แต่เดอืนตุลาคม-ธันวาคม 

2564
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 โดยสรุปคือสถานการณ์ในจังหวัดสงขลายังอยู่ในภาวะวิกฤต  

ซ่ึงหากมกีารแพร่ระบาดในชุมชนจะเปน็สิง่ทีค่วบคมุจดัการไดย้าก ซ่ึงต้อง

มีมาตรการในการพูดคุยในการดูแลป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ 

กระจายต่อ โดยต้องสร้างใหท้กุคนเกิดความตระหนกั โดยคดิวา่เราติดเช้ือ 

และต้องระวังไมใ่หเ้ช้ือของเราแพร่ไปหาคนอ่ืน หากคดิแบบนีก้ารกระจาย 

การแพร่เชื้อจะลดได้มาก
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Hatyai Sandbox Plus
เปิดเมือง
อย่างยั่งยืน

1
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สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 โครงการ Hatyai Sandbox Plus เกิดขึน้มาจากความคดิริเร่ิมของ 

ภาคเอกชน นำาโดยหอการคา้จงัหวดัสงขลา สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา 

มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ 

ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดสงขลา ซ่ึงล้วนตระหนักได้ว่าต่างมีความเป็นหุ้นส่วนและเจ้าของ 

เมืองหาดใหญ่ จึงต้องการมีส่วนร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ในการแก้ 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำาลังส่งผลกระทบทั้งทางด้าน 

สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างหนักชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

โดยใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ (Sandbox) แต่ละ 

ภาคส่วนร่วมกันจัดการตนเอง สร้างความไว้วางใจกันและกัน มีการ 

บูรณาการร่วมกัน สมดุลระหว่างด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม 

นำาตัวแบบการรับมือน้ำาท่วมหาดใหญ่ (ACCCRN) มาปรับใช้ เพื่อนำา 

ผลสำาเร็จไปสู่การผลักดันนโยบายเปิดเมืองอย่างเป็นทางการต่อไป
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ทีมประเมินสถ�นก�รณ์โควิดอำ�เภอห�ดใหญ่
 ทีมอาสาจากสายสุขภาพ (รพ.หาดใหญ่ มอ.สสอ.) เศรษฐกิจ 

(หอการค้า สมาคม สมาพันธ์ SME สมาคมโลจิสติกและขนส่ง) สังคม 

(มอ. สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลา) เมืองหาดใหญ่ร่วมกัน 

ประเมนิสถานการณ์ ระดมแนวคดิ ความร่วมมอืเสริมหนนุการทำางานของ 

สสอ.หาดใหญ่ในการรับมือโควิดระลอก 4 ร่วมประเมินสถานการณ์  

มองภาพอนาคตเพื่อรับมือโควิดในพื้นที่หาดใหญ่ ภายใต้สถานการณ์ที่ 

ระบบสาธารณสุขรับมือเต็มกำาลังแล้ว วัคซีนจำาเป็นต้องเน้นในกลุ่ม 507 

หรือ 508 คือ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเร้ือรัง 7-8 กลุ่มโรค  

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจรอวันนับถอยหลัง และด้านสังคมมีผู้ต้องการความ 

ช่วยเหลือในปัจจัย 4 เพิ่มขึ้นทวีคูณ และมองตรงกันว่าโควิดยังจะอยู่กับ 

เราอีกยาวนาน จำาเป็นจะต้องเปล่ียนแนวคิดให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด 

ให้ได้

 สถานการณ์การแพร่ระบาด ภาพรวมระดับจังหวัดตั้งแต่เมษายน

จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 82 ราย (สิงหาคม 2564) อยู่ในหาดใหญ่ 

20 รายเฉล่ียเดือนละ 4-5 คนต่อเดือน โดยอยู่ในกลุ่มอายุเกิน 60  

และเปน็กลุ่มเสีย่ง 7 โรคอันตราย และไมไ่ด้ฉดีวัคซีน การแพร่เช้ือปจัจบุนั 

อยู่ในระดับครอบครัว สถานที่ทำางาน และเร่ิมพบกลุ่มผู้ป่วยที่สอบสวน 

โรคแล้วไม่ทราบว่าติดเช้ือมาจากไหน ขณะที่การตรวจเช้ือเชิงรุกในพื้นที่ 

ชุมชนแออัด 2 แห่งพบว่า มีผู้ติดเช้ือน้อย ประเมินได้ว่ากลุ่มเสี่ยง 

ส่วนใหญ่ได้ถูกนำาเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว

22



สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 ทีมประเมินสถานการณ์ว่าภายใน 2 ปี เรายังต้องอยู่กับโควิด 

ดังนั้นจำาเป็นต้องปรับแนวคิดการจัดการพร้อมวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงซ่ึง 

ปัจจุบันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัมพันธ์กันทั้งผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ 

โรงงานขนาดใหญ่ กลุ่มที่เดินทางกลับบ้าน นำาเชื้อไปสู่ครอบครัว ชุมชน 

และไดรั้บเช้ือกลับไปกระจายในโรงงาน ขณะทีก่ารคดักรองเชิงรุกในชุมชน 

บ้านพักรถไฟ พบผู้ป่วยเพียง 6 คนจากการตรวจ 6-700 คน จำาเป็นต้อง 

ตรวจสอบผลการตรวจจากชุดตรวจ ATK ก่อนที่จะดำาเนินการต่อไป

 โครงการ Hatyai Sandbox Plus มีวัตถุประสงค์สำาคัญดังนี้

 1. เพื่อทดสอบและเป็นต้นแบบ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย ศบค.

 2. เพือ่ทดสอบและเปน็ต้นแบบ การสร้างกลไกการเปดิเมอืงอยา่ง 

ยั่งยืน โดยรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม 

 3. เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการและมาตการที่เหมาะสม 

สำาหรับการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน

 โดยมีเป้าหมายสำาคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ 

 1.	ด้�นส�ธ�รณสุข: ต้องการลดการแพร่เชื้อและเสียชีวิต
 2.	ด�้นเศรษฐกจิ:	ใหม้กีารฟืน้ฟแูละขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง 
ต่อเนื่อง

 3.	ด้�นสังคม: ชุมชนปลอดภัย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

23



ผีเสื้อขยับปีก   เล่ม  9

 โดยมีกิจกรรมแรกที่เริ่มดำาเนินการ คือ Hatyai Smart & Clean 

สถานที่ปลอดภัย สำาหรับคนที่ปลอดภัย นำา 6 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

เฟสที่ 1 ประกอบด้วย 1.ร้านอาหารไทยเจ๊เล็ก 2.ร้านทัศปัณเบคชอป 

3.ร้านเลอริช 4.ร้านป่ายาง 5.ร้านกาแฟพันธ์ุไทย สาขา(เขต 8)  

6.ร้านสะหวา มาตรการสร้างความปลอดภัยจะเป็น New Nornal 

Service ตัวอย่างต้นแบบพื้นที่

 สถานบริการ มีการให้บริการแบบ New Normal มีการคัดกรอง 

สถานะสขุภาพ (Health Profile) ในสว่นผู้ใช้บริการ เจา้หนา้ที ่พนกังาน 

สถานประกอบการ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และมีผล 
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การตรวจเชิงรุก ATK ในรอบ 72 ชั่วโมง ให้มีจุดบริการ ATK Center 

เช่ือมโยงการบริการตรวจ ATK ด้วยผู้เช่ียวชาญหรือผู้ผ่านการอบรม

จนมั่นใจได้ว่าสามารถใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และสามารถบันทึกสถานะ 

สขุภาพลงใน Application OneChat ระบบจะรายงานผลแบบ Realtime 

มีผู้ติดตามเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกรณีพบ

ผู้ติดเชื้อ

 กิจกรรม Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

โดยมีเป้าหมายระยะสั้น 

 1. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเหล่ือมล้ำาทางสงัคม ในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งคนหาดใหญ่ 

ประชากรแฝง กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มยากจน เปราะบาง กลุ่มตกงาน 
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จดัทำาแคมเปญคปูองอาหารปนัอ่ิม ทัง้อาหารปรุงสกุ อาหารแห้ง สง่เสริม 

การแบ่งปันช่วยเหลือคน “จนแจ๊กๆ” และเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวจากโควิด 

(HI) ผ่านแอปพลิเคชัน OneChat พร้อมไรเดอร์ส่ง เพื่อให้ชุมชนที่ได้รับ 

ผลกระทบสามารถดำารงชีวติได้อยา่งมัน่คง ร่วมกับชุมชนแออัดริมทางรถไฟ 

(เช่น ป้อมหก โชคสมาน ต้นโด จันทร์วิโรจน์ ลงสำารวจช่วยเหลือกลุ่มคน 

ได้รับผลกระทบ จัดระบบส่งต่อความช่วยเหลือ เช่น ส่งข้อมูลประสาน 

ขอวัคซีน จัดตั้งครัวกลาง ประสานให้เกิดกองทุนกลางของเมือง 

 2. สร้างงาน สร้างรายได้ ใหกั้บประชาชนทีว่า่งงาน รับสมคัรผู้ดแูล 

ที่บ้าน (Home Care Giver) เข้าสู่ระบบการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ที่บ้าน ของ iMedcare เพื่อลดช่องว่างการให้บริการผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

ในเขตเมือง และได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรที่มีมาตรฐาน 

ประสานส่งต่อผู้ผลิตอาหารสุขภาพ วัตถุดิบผลิตอาหารสุขภาพ จาก 

เกษตรกรรอบพืน้ทีเ่มอืงหาดใหญเ่ขา้สูค่รัวโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร 

สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานนอกระบบ

 เป้าหมายระยะยาว สร้างจุดประสานงาน มีระบบข้อมูลกลาง 

(Data Center) ที่สะท้อนความต้องการการช่วยเหลือโดยบูรณาการงาน

ขอ้มลูจากแตล่ะองคก์ร (OneChat/iMed@home/TPMap/JHCIS ฯลฯ) 

นำาเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น แผนที่ (Google Map) รายงาน 

ขอ้มลูสำาคญั เพือ่ประกอบการจดัทำาแผนอยา่งมสีว่นร่วม พฒันาคณุภาพ 

ชีวิตประชาชนในพื้นที่ 9 ชุมชนต้นแบบ
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ร้�นค้�ตัวอย่�ง
 ตัวอย่าง “สะหวา” ร้านอาหารพื้นบ้าน เป็นหนึ่งในร้านนำาร่อง 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำาหรับ 

คนที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการ Hatyai Sandbox Plus

 โดยพนกังานในร้านและลูกคา้ทีม่านัง่รับประทานอาหารตอ้งไดรั้บ 

การฉีดวัคซีน Covid-19 หรือตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 

แบบ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนลูกค้า

ที่ไม่เข้าตามเงื่อนไขที่กำาหนด สามารถสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านได้

 เขา้รับบริการ ลูกคา้สามารถตรวจสอบมาตรการการใหบ้ริการของ 

ทางร้าน ผ่านแอปพลิเคชัน OneChat ง่ายๆ แค่เดินผ่านเซนเซอร์ ATK 

Screening ข้อความจะแสดงสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ว่าคุณอยู่ใน 

สถานะใด ถ้าหากไมม่ผีลการตรวจ แอป OneChat จะแนะนำาสถานทีต่รวจ 

ATK ให้
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จุดสแกนเซนเซอร์ ATK Screening จะติดตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน

เมื่อเดินผ่านจุดเซนเซอร์ ระบบจะแสดงสถานะผ่านแอป 
OneChat ในมือถือของลูกค้า
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ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการภายในร้าน

ในส่วนของร้าน จะแสดงชื่อและสถานะของลูกค้า ทางร้านสามารถกดอนุญาตหรือปฏิเสธได้ 
ตามสถานะและเงื่อนไขในการเข้ารับบริการของทางร้าน
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เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้บริการร้านอาหาร ตามนโยบายของโครงการ
Hatyai Sandbox Plus สถานที่ปลอดภัย สำาหรับคนที่ปลอดภัยได้แล้ว

บทบ�ทท้องถิ่นในก�รรับมือโควิด
กรณีเทศบ�ลเมืองสิงหนคร

นำาเสนอโดย นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรี

 เทศบาลเมืองสิงหนคร ได้มีการเตรียมการในการรับมือโควิด 

ตัง้แตช่่วงเดอืนเมษายน 2564 ซ่ึงเปน็ช่วงต้นๆ ของการเกิดโควิดระลอกใหม ่

หลังจากนั้นก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง อำาเภอสิงหนคร คลัสเตอร์หลัก 
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เกดิจากโรงงานหลายๆ โรงงาน เพราะประชากรในพื้นที่สว่นใหญ่มอีาชพี

ทำาโรงงาน หลังจากมีการปิดโรงงานทำาให้เกิดการระบาดลงชุมชน สาเหตุ

ของการระบาดอีกส่วนเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะของบ้านเรือนที่พี่น้องมุสลิมอยู่เป็นครอบครัวติดๆ กัน 

เช่น บริเวณตำาบลหวัเขา ทำาใหส้งิหนครเปน็ตำาบลอันดบัตน้ๆ ของจงัหวดั 

สงขลาที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก

 บทบาทของเทศบาลเมืองสิงหนคร ได้ทำางานร่วมกันทางอำาเภอ 

และสาธารณสุขอำาเภอ ในการแลกเปล่ียนการทำางานกันทุกสัปดาห์กับ 

ปรึกษาหารือกันในการรับมอื และมาตรการต่างๆ เพือ่ให้รัฐบาลช่วยเหลือ 

บทบาทคือการสนับสนุนการ Swap เต้นท์ อาหาร และเร่ิมโครงการ 

“สิงหนครโมเดล” ซ่ึงเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาเพื่อดำาเนินการภายใต้ 

สถานการณ์โควิด เป็นโครงการที่เร่ิมจากชุมชนและดำาเนินการในชุมชน 

ในเขตเทศบาลสิงหนครซ่ึงมีชุมชนในพื้นที่ 30 ชุมชน 18 หมู่บ้าน 
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โดยให้ชุมชนหรือประธานชุมชน อสม. จิตอาสา ทำาหน้าที่คือคอยดูแล 

คนในพื้นที่ว่าใครติดโควิด หรือมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงเมื่อมีข้อมูลรู้ว่าใคร 

สมัผัสกับบุคคลหรือกลุ่มเสีย่งสงู จะมกีารแบง่หนา้ทีกั่นดแูล และทำารายช่ือ 

ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก่ีคน โดยจะส่งรายช่ือเข้ามาในกลุ่มไลน์ และจะนำา 

ข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปมอบให้ทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาล 

ก็จะรับตัวไปรักษา

 กรณีผู้กักตัว ซึ่งไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ทำามาหากิน เทศบาลจะ 

เข้าไปดูแล และมีการระดมกันของคนในชุมชนในการทำาอาหารไปให้ 

บทบาทอีกสว่นคอื หลังจากการระบาดระลอกใหญ ่เทศบาลมกีารออกคำาสัง่  

เพื่อให้คนในชุมชน Workformhome บทบาทหน้าที่หลักอีกอย่างคือ 

การล็อกดาวน์พื้นที่ 2 คร้ังในพื้นที่ตำาบลหัวเขาแดงและตำาบลสทิงหม้อ 

เนื่องจากเกิดการระบาดรุนแรงในหมู่ที่ 6 คิดเป็น 30% ของพื้นที่ โดย 

เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือและทำาความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ โดยต้องทำา

ความเข้าใจกับคนในพื้นที่อย่างละเอียดถ้วนถี่ การล็อกดาวน์เป็นเร่ือง 

ที่ละเอียดอ่อนเพราะเป็นการจำากัดสิทธิของประชาชน โดยเร่ิมเจรจา 

ในการลอ็กดาวน์กอ่นในเบือ้งตน้ และคอ่ยๆ ลอ็กดาวน์อยา่งเตม็รปูแบบ 

มีการทำาความตกลงกับ สสจ. สสอ. และนายอำาเภอ สิ่งที่ได้จากการ 

ล็อกดาวน์ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเช้ือลดลงอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับ 

ก่อนหน้าที่จะมีการล็อกดาวน์ มีผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลต้องมารับใน 

พื้นที่วันละ 20-30 รอบ 
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 ขั้นตอนในการล็อกดาวน์ 1) ทำาความเข้าใจกับคนในพื้นที่  

2) จำากัดพื้นที่ 3) การ Swap โดยคัดแยกคนที่ติดเช้ือออกจากคน 

ไม่ติดเชื้อ ใครเป็นบวกก็ดึงตัวออกมารักษา ใครเป็นลบจะมีการฉีดวัคซีน

ให้ทั้งหมด และมีการตรวจภูมิคุ้มกันให้ คนไหนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็ 

ไม่ต้องฉีดวัคซีน โดยดำาเนินการทั้งหมู่บ้านที่มีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ 

ตัวเลขผู้ป่วยในพื้นที่ล็อคดาวน์ลดลงเยอะมาก 

 ประชาชนตอนแรกมีต่อต้านซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมชาติ เพราะต้อง 

หยุดงานหยุดทำามาหากิน แต่ก่อนที่จะล็อกดาวน์ได้มีการพูดคุยและเชิญ

แกนนำามาแลกเปล่ียนในประเด็นต่างๆ เช่น สิง่ทีช่าวบา้นจะไดรั้บคอือะไร 

สาธารณสุขจะดูแลอย่างไร และการทำาตามขั้นตอนต่างๆ จะส่งผลดีต่อ 

ตวัเองและชุมชนอยา่งไร ซ่ึงหลังจากนัน้ประชาชนใหค้วามร่วมมอืมากขึน้ 

ทำาให้ตัวเลขผู้ติดเช้ือลดลง คนเร่ิมมีความเข้าใจในการดูแลป้องกันตัวเอง 

มากขึ้น

 ขณะนี้เทศบาลเมืองสิงหนครได้จัดต้ังโรงพยาบาลสนามร่วมกับ 

โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยใช้โรงเรียนเทศบาลสิงหนคร ซึ่งสามารถรองรับ 

ผู้ป่วยได้จำานวน 200 คน โดยเปิดให้บริการทั้งคนในพื้นที่และคนนอก 

พื้นที่ 
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ชุมชนจัดก�รตนเองรับมือโควิด	
กรณีอำ�เภอจะนะ

โดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 

 อำาเภอจะนะ เปน็พืน้ทีท่ีน่า่สนใจมาก ตอนนีผู้้ทีต่รวจแล้วมผีลบวก 

99 คน ความยากคอื 99 คนจะใหน้อนรักษาตัวทีไ่หน มทีางเลือกให้เลือก 

2 แนวทางคือ 1) นอนบ้าน 2) นอนโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม 

คำาตอบของภาคชุมชนในอำาเภอจะนะ การนอนบา้นคอืจะทำาใหก้ารระบาด 

หนกักว่าเดมิ เพราะคนปว่ยจะไมอ่ยูน่ิง่กับที ่เนือ่งจากมคีวามกังวลในเร่ือง 

การทำามาหากิน กลัวจะขาดรายได้ อีกทั้งบ้านก็หลังเล็ก ซ่ึงต้องหา 

โรงพยาบาลหรอืโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรบั ซึง่เป็นโจทยท์ี่โรงพยาบาล
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จะนะต้องคิด ตอนนี้ในโรงพยาบาลมีผู้ป่วย 600 คน และมีเพียง 140 

เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำาตัว 

ทำาให้ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

 นำามาสู่การเปิดโรงพยาบาลสนามที่ชุมชนต้องช่วยเหลือกัน  

โดยมโีรงพยาบาลสนามแหง่แรกทีโ่รงเรียนตาดกีานรุูลอีมาน ซ่ึงต้ังอยูท่ีบ่า้น 

โคกเค็ดหลังสถานีรถไฟ ตอนนั้นในพื้นที่ระบาดหนักมาก จนไม่มีที่ให้ 

คนนอนรักษาตัว สุดท้ายพี่น้องในชุมชนจึงมีการเจรจาคุยกับโต๊ะอิหม่าม 

จนโต๊ะอิหม่ามเห็นชอบและเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้  

80 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ปิดไปแลว้ หรอืในพื้นที่โรงเรียน 

รุ่งโรจนวิ์ทยา ไดม้กีารเปดิโรงเรียนใหค้รูพกัรักษาจำานวน 34 คน รวมทัง้คน 

ในชุมชนบางส่วน ปัจจุบันก็ปิดตัวไป นอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงพยาบาล

สนามในชุมชนอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนจะนะวิทยา รองรับได้ 120 เตียง 

โรงเรียนศาสนบำารุง ซ่ึงเป็นโรงเรียนของเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองรับ 

ได ้150 เตียง เป็นโรงเรียนทีรั่บเฉพาะผู้หญงิและเดก็ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 

สนามก็คือผู้อำานวยการโรงเรียน โดยเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ โรงเรียน 

ก็จะเปิดเรียนต้องคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียน ซ่ึงต้องหาโรงพยาบาลสนาม 

แห่งใหม่ อีกแห่งคือค่าย ตชด.ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ชายล้วน ซึ่งใน

การจัดโรงพยาบาลสนามจะพยายามจัดแยกเพศเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 

 ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิดที่ติดยาเสพติดหนีกลับบ้าน ทำาให้เกิดการ 

แพร่กระจายออกไปอีกจำานวนมาก โดยมมีตใินการเปดิโรงพยาบาลสนาม

ศนูยจ์นิดาพร ซ่ึงเปน็ศนูยอ์บรมเร่ืองยาเสพตดิอยูแ่ล้ว ประมาณ 30 เตียง 
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รับผู้ชายโดยเฉพาะทีเ่ปน็ผู้ใช้ยา โดยมมีาตรการทีเ่ขม้ขน้มากขึน้ นอกจาก 

นี้มีโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนท่าคลอง ซ่ึงถือว่าเป็นความร่วมมือของ 

ชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง โดยชุมชนช่วยกันในเรื่องข้าวปลาอาหาร และมีการ

รวมตัวของภาคประชาชนโดยมองว่าโควิดไม่ใช่เร่ืองของหมออย่างเดียว 

จงึมกีารเปิดศนูยกู้์ภยัโควดิภาคประชาชน โดยใช้สมนุไพรในการช่วยเหลือ 

เช่น ฟา้ทะลายโจร กระชาย ทำาสตูรอาหารเผยแพร่ ตม้น้ำาสมนุไพรใหช้าวบา้น 

ในพื้นที่ระบาดเพื่อป้องกันโรค และให้ความรู้ไปด้วย มีการใช้สูตรที่ 

ทางการแพทย์ทางเลือกใช้ในการสู้พิษโควิด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้าง 

บทบาทของภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการดูแลช่วยเหลือกัน 

และเป็นการสร้างความตระหนักของผู้คนที่เข้ามาร่วมกระบวนการของ 

ชุมชน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ 

เป็นอย่างมาก
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เศรษฐกิจ
สร้�งสรรค์
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นิย�มของ
เศรษฐกิจ
สร้�งสรรค์

โดย ดร.สิน�ด	ตรีวรรณไชย 
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
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 เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจที่ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม 

หรือทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนที่อยู่ในคนหรือชุมชนมาใช้ประโยชน์เชิง 

พาณิชย์ โดยใช้ความสร้างสรรค์ไปเพิ่ม คือนวัตกรรมหรือความคิด 

สร้างสรรค์ในสิ่งที่ผลิตอยู่เป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ที่สูงขึ้น ในเชิงมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น สิ่งที่เราทำามีมูลค่า 

ที่สูงขึ้นมีความสุข ไม่ลำาบากจนเกินไป

 นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำานักงานเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติให้นิยามไว้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นตัวร่วมระดับประเทศหรือ

ระดับสากล เช่น การโฆษณา สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น ฟิล์ม 

และวิดีโอ ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) บริการท่องเที่ยว วรรณกรรม ดนตรี 

พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดง ห้องสมุด การพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟท์แวร์ กีฬา 

ศิลปะการแสดง (ละครเวทีและเต้นรำา) การกระจายเสียง วิดีโอเกมส์ 

ทัศนศิลป์การแสดงภาพและงานฝีมือ อาหารไทย การแพทย์แผนไทย  

ซ่ึงคดิว่าหลายชุมชนอาจใช้ประโยชนป์ระยกุตใ์นสิง่ทีต่วัเองมเีปน็ทางเลือก 

ในท้องถิ่น เนื่องจากในระยะยาว เราอยากให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ 

ขยายตัว จึงอยากให้ผู้ซ้ือที่ขยายวง จำาเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ 

ที่หลากหลายมากขึ้นโดยต้องใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น เช่น 

การสื่อสารผ่าน Tiktok 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มแีนวโนม้มคีวามต้องการมากยิง่ขึน้ มขีอ้มลู 

ความต้องการในระดับ 10% ซึ่งหากจะใช้เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกรอบดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการผลิต 

ที่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น เรื่องของการเกษตร การใช้ 

OneChat ซ่ึงเป็นลักษณะของนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพเข้าไปในท้องถิ่น 
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เรามวีฒันธรรมภมูปิญัญา ทรัพยส์นิทางปญัญาและทรัพยากรของทอ้งถิน่ 

ในหลากหลายรูปแบบทั้งจับต้องได้และไม่ได้ หากเราบวกความคิด 

สร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าไปจะเกิดสินค้าบริการรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอด 

มีมูลค่าสูงขึ้น เราทำามากแต่เราได้กลับมาน้อย เราไม่ค่อยประเมินความ 

คุ้มค่าของสิ่งที่เราเลือกทำา เช่น การประเมินค่าเสียโอกาสที่ชุมชนเข้ามา

ทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับภาคี ซึ่งมีค่าเสียโอกาสของเวลามาก ซึ่งระยะยาว 

ต้องคิดแผนให้รอบคอบ ต้องเลือกว่าจุดเด่นของชุมชนแต่ละชุมชนเป็น 

อยา่งไร เช่น ในพืน้ทีลุ่่มน้ำาทะเลสาบสงขลา เราจะเลือกพืน้ทีไ่หนทำาเชิงลึก 

อย่างไรดี บางคนที่พร้อมก็เร่ิมได้ก่อน แต่ไม่ให้สิ่งที่ทำานั้นกระจุกอยู่กับ 

ประโยขน์ของบางรายแต่กระจายให้ชุมชนหรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับประโยชน์ 

ด้วย สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความประทับใจมาก 

คือ เราไม่ได้คิดแต่เรื่องอยู่ดีกินดี อาจจะได้มูลค่าน้อยบ้างแต่สิ่งแวดล้อม

และสังคมดีขึ้น เศรษฐกิจเป็นเรื่ององค์รวม เมื่อสังคมแย่ คนไม่ได้เรียนรู้ 

ไม่มีคนดูแลสุขภาพทำาให้เศรษฐกิจแย่เพราะคนไม่พร้อม ด้านสิ่งแวดล้อม 

ก็เช่นกัน หากแม่น้ำาเน่าเสีย ผลประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนก็ได้รับ

ประโยชน์น้อยลง สิ่งนี้เราจะมีการบริหารจัดการดูแลร่วมกันอย่างไร

 เวลาเรามีปัญหาประเด็นที่ต้องพูดให้ชัด ปัญหาของเราจริงๆ คือ 

อะไร เช่น ในชุมชนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว และรู้สึกว่าอยากมี 

การท่องเที่ยว ชุมชนเรามีของดีจริงๆ หรือไม่ ในการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามี

โอกาสในการทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ เรามีค่าเสียโอกาสเสมอ ชุมชนที่ไม่มี

แหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งของการให้วัตถุดิบทางอาหาร 

แทนในพื้นที่ท่องเที่ยว หากเรารู้ความถนัดความชำานาญที่เป็นเอกลักษณ์ 
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เฉพาะถิน่ หลายคร้ังเราอยากทำาเรามใีจแตส่ิง่หนึง่ทีเ่ราตอ้งต้ังต้นใหชั้ดคอื 

ความชำานาญ จุดเด่นที่มีอัตลักษณ์เพียงพอหรือไม่ ซ่ึงทั้งนี้บทบาทของ 

มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เครือข่ายภาคี สามารถช่วยประเมินศักยภาพของ 

ชุมชนได้ โดยสิ่งสำาคัญของชุมชนคือจะเป็นชุมชนเด่นหรือชุมชนส่งเสริม 

ในภาพใหญ่ก็ได้ แต่ต้องชัดเจนในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์

 สำาหรับการเตรียมความพร้อมระยะสัน้ เป็นเร่ืองของพืน้ทีโ่ดยดวูา่ 

พืน้ทีม่ศีกัยภาพหรือไม ่หากไมม่ศีกัยภาพพจิารณาวา่เราตอ้งทำาอะไรบา้ง 

เช่น หากจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ในพื้นที่ยังมี 

ปญัหาน้ำาเนา่เสยี จะมอีะไรทีจ่ะทำาในการแก้ปัญหาร่วมกันบา้ง นอกเหนอื 

จากความปลอดภยั การมขีองขายทีม่คีณุภาพดยีัง่ยนืและยาวนานเปน็สิง่ 

ทีค่วรตอ้งทำา เรามกัจะเลือกทำากิจกรรมทอ่งเทีย่วภายใต้ของดทีีเ่ราม ีแต่เรา 

ต้องตีโจทยใ์หแ้ตกวา่เรามปัีญหาเร่ืองอะไร เพือ่จะไดแ้ก้ไขร่วมกับภาคตีา่งๆ 

ได้ตรงจุด โดยบางเรื่องอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆ ก่อน
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Platform Green Smile
ส่งต่อวัตถุดิบ
อาหารปลอดภัย
ไปสู่โรงพยาบาล

2
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 จากปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่มีต้นเหตุมาจากอาหารที่มี 

การปนเป้ือนสารพิษ ทำาให้ความต้องการอาหารปลอดภัยเพิ่มสูงทวีคูณ 

ขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกรที่ทำาการเกษตรและผลิตอาหารปลอดภัย 

พบวา่มปีญัหาในการวางแผนการผลิตและจดัสง่ผลผลิต ซ่ึงปจัจบุนัประสบ 

ปญัหามวีตัถดุบิไมเ่พยีงพอ และไมต่อ่เนือ่ง ขาดการรวมกลุ่ม กลุ่มเกษตรกร 

ปลูกผลผลิตแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำา ขณะตลาดวัตถุดิบอาหาร 

ปลอดภัย หนว่ยงานภาครัฐทีม่นีโยบายในการรับซ้ือวตัถดุบิปลอดภยั อาท ิ

โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า จากผู้ค้า 

ซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว ไม่สามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบอาหารปลอดภัยได้อย่าง 

เพียงพอและต่อเนื่อง จึงมีการซ้ือวัตถุดิบจากตลาดสดซ่ึงมีการผลิตจาก 

เกษตรกรนอกพื้นที่ มีการปนเปื้อนสารพิษจากกระบวนการผลิต จาก 

ปัญหาดังกล่าวหากสามารถบริหารจัดการห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารปลอดภัย 

ขึน้มาได ้เพือ่ใหก้ลุ่มเกษตรกรสามารถทำาการผลิตวตัถดุบิอาหารปลอดภยั 

ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการได้ตลอดทั้งปีผ่านระบบตลาดล่วงหน้า

 Platform Green Smile สร้างระบบเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิต 

และสนับสนุนการเกษตรและผลิตอาหารสุขภาพแบบครบวงจร (ต้นน้ำา 

กลางน้ำา ปลายน้ำา) เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และ 

อาหารปลอดภัยจำานวนมากในพืน้ทีส่ามารถรวมกลุ่มและทำาแผนการผลิต 

ให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งผู้ซื้อ (โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร 

โรงเรียน) จะเป็นผู้เปดิรับวตัถดุบิล่วงหนา้ ทำาใหส้ามารถนำาขอ้มลูดงักล่าว 

มาวางแผนเพาะปลูก และแจกจา่ยแผนใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ทีต่า่งๆ ทำาให ้
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ทราบถงึเมล็ดพนัธ์ุหรือต้นกล้าทีจ่ะใช้ ปุย๋และวัสดสุิน้เปลืองตา่งๆ รวมถงึ 

การบริหารความเสีย่งในการเพาะปลูกใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกรอีกดว้ย โดยมกีาร 

นำาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่ 

วตัถดุบิอาหารปลอดภยัในรูปแบบ Application ทีส่ามารถใช้งานในลักษณะ 

Matching ความต้องการวัตถุดิบอาหารปลอดภัยจากโรงพยาบาล กับ 

ความสามารถตอบสนองการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย 

 1) การจดัการฐานขอ้มลูกลาง เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู 

เกษตรกรรายบุคคล www.communeinfo.com ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

การพัฒนามาตรฐานการผลิต GAP, PGS 

 2) การจัดการวัตถุดิบอาหารปลอดภัยและการซ้ือขายวัตถุดิบ 

ในตลาดล่วงหนา้ นำาเสนอขอ้มลูความต้องการวัตถดุบิล่วงหนา้ การสัง่จอง 

วัตถุดิบล่วงหน้า การรวบรวมและส่งผลผลิต

 3) การวางแผนการผลิต ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและวางแผนการ 

ผลิตร่วม การแก้ปัญหาการผลิต

 4) การรับส่งผลผลิต รวบรวมบรรจุภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพ ณ จุด 

คัดแยก และส่งผลผลิตสู่โรงครัวของโรงพยาบาล

 ทั้งนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ได้พัฒนา 

ระบบเบื้องต้น และเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2563 ต้องการต่อยอดการ 

ดำาเนินงาน โดยพัฒนา Platform Green Smile สร้างระบบเชื่อมโยง 

หว่งโซ่การผลิตร่วมกับเครือขา่ยเกษตรสขุภาพจงัหวดัสงขลา และหนว่ยงาน 

สำาคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน เขต 12 สนง.เกษตร 

และสหกรณ์จงัหวดัสงขลา องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสงขลา และเครือขา่ย 
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดและธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ ฝา่ยกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ทำาให้มศีกัยภาพ 

ที่จะผลิต วางแผนการผลิต การตลาด/การทำาแผนธุรกิจ ได้รับมาตรฐาน 

อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (GAP, ออร์แกนิคไทยแลนด์, PGS) 

นำาเสนอข้อมูลห่วงโซ่การผลิตของตน และทำางานร่วมกับลูกค้าในส่วน 

ของโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารเพื่อจัดส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย 

ไปถึงมอืผู้บริโภคเขา้ถงึผลผลิตทีเ่พยีงพอ และมกีารรับรองความปลอดภยั 

ปราศจากสารไล่แมลง ยาปราบวัชพืชปนเปื้อน และสนับสนุนการทำางาน

ของหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในระดับจังหวัดที่มีปัญหาต่างคนต่างทำา 

ให้สามารถประสานทรัพยากรวางแผนการสนับสนุนได้ตรงความต้องการ 

 จัดเป็นระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ 

ห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารปลอดภัยในรูปแบบ Application ที่สามารถใช้งาน 

ในลักษณะ Matching ความต้องการวัตถุดิบอาหารปลอดภัยจาก 

โรงพยาบาล กับความสามารถตอบสนองการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดย 

แพลตฟอร์มจะประกอบด้วย 1.การจัดการฐานข้อมูลกลาง 2.การจัดการ

วัตถุดิบอาหารปลอดภัยและการซ้ือขายวัตถุดิบในตลาดล่วงหน้า 3.การ 

วางแผนการผลิต 4.การรับส่งผลผลิต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูล

ที่ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของตลาดวัตถุดิบอาหารปลอดภัย 

และสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตผัก ผลไม้ ข้าว ส่งวัตถุดิบไปถึงผู้บริโภคผ่าน

โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร และอำานวยความสะดวกให้หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ 

ตอนล่างให้ทำางานร่วมกันบน Platform เดียวกัน
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คว�มแตกต่�งระหว่�งสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
กับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงก�ร

ร�ยก�ร ปัจจุบัน แนวคิดที่ใช้ในโครงก�ร

1. การจัดการ

   ฐานข้อมูล

   กลาง

มีฐานข้อมูลเกษตรกรของ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ในระบบในกระดาษ หรือ 

เปน็ไฟล์ดจิติอล และเปน็เพยีง 

ข้อมูลพื้นฐาน ต่างคนต่างทำา 

หลากหลายรูปแบบ ยังไม่มี

ระบบฐานข้อมูลกลาง

ที่ทุกฝ่ายจะแชร์ข้อมูล

และดูร่วมกัน

- ประสานเชิงนโยบายจัดตั้ง

   คณะกรรมการระดับจังหวัด

- มีระบบฐานข้อมูลกลางของ

   เกษตรกรรายบุคคลและ

   กลุ่มของพื้นที่ หน่วยงาน

   ที่เกี่ยวข้องสามารถนำาไปสู่การ

   จัดทำาแผนงานระดับจังหวัด

   ในการสนับสนุน 

- การรวมกลุ่มของเกษตรกร

   ทีมงานจะประสานหน่วยงาน

   และร่วมกันดำาเนินการรับรอง

   มาตรฐาน (GAP, PGS) 

   ดำาเนินการผ่าน www.com-

   muneinfo.com และ 

   Application GreenSmile 

   *ดำาเนินการไปแล้วในบางส่วน

2. การจัดการ

   วัตถุดิบและ

   การซื้อขาย

   ในตลาด

   ล่วงหน้า

มีการดำาเนินการกันเอง

ระหว่างผู้ผลิต (ข้าว ผัก 

ผลไม้) กับลูกค้า 

(โรงพยาบาล/โรงแรม/

ร้านอาหาร) หน่วยงาน 

ไม่สามารถบริหารจัดการ

วัตถุดิบร่วมกันในภาพรวมได้

การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า 

เพิ่มโอกาสในการผลิตและจัดส่ง

วัตถุดิบให้ครอบคลุมปริมาณ

ความต้องการ และบริหารปริมาณ

ความต้องการร่วมกับเครือข่าย

ในแต่ละพื้นที่ อยู่ใน Platform
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ร�ยก�ร ปัจจุบัน แนวคิดที่ใช้ในโครงก�ร

3. การวางแผน

   การผลิต

เกษตรกรทัว่ไปไมม่กีารบนัทกึ

ข้อมูลการผลิตที่เป็นปัจจุบัน 

หรือบันทึกในกระดาษ และ 

พื้นที่การผลิตกระจัดกระจาย 

ผลผลิตที่ต้องการในตลาด

มีความหลากหลาย แต่ไม่มี

การบริหารจัดการร่วมกัน

ในภาพรวม

ระบบวางแผนการผลิตของกลุ่ม 

การประสานของการสนับสนุน

เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต

และสินเชื่อสนับสนุนการผลิต 

การติดตามการผลิต และระบบ

ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหา

การผลิตอยู่ใน Platform

4. การรับสง่ผลผลิต ไปซื้อผลผลิตจากตลาดสด

ที่ไม่สามารถรับรู้ที่มา

และมั่นใจในคุณภาพได้ 

บางครั้งมีวิสาหกิจ/บริษัท/

สหกรณ์คนกลางรวบรวม

ผลผลิตมาจัดส่งให้กับ รพ.

แต่ยังมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ

Platform จะอำานวยความสะดวก

ในการบันทึกบัญชีผลผลิตของ

สมาชิกในกลุ่มที่มาจัดส่ง

ณ โรงคัดแยก พร้อมระบบ

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานการผลิต

ณ โรงคัดแยก และการรับส่ง

ผลผลิตไปยังลูกค้า พร้อมระบบ

รายงาน
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ร�ยละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้

ขัน้ตอนท่ี	1 การจดัการฐานขอ้มลูกลาง ระบบฐานขอ้มลูกลางของ 
เกษตรกรรายบคุคลและกลุ่มของพืน้ทีร่ะดับหมูบ้่าน/ชุมชน ตำาบล อำาเภอ 

จังหวัด เขต และภาค ที่สามารถให้ภาคส่วนรัฐ ท้องถิ่น เอกชน วิชาการ 

เครือข่ายเกษตรกรเข้ามาใช้ในการทำางานส่งเสริมการผลิตและการตลาด

เกษตรและอาหารเพือ่สขุภาพร่วมกัน โดยคณะกรรมการระดบัจงัหวดัทีจ่ะ 

มีการจัดตั้งร่วมกันในการบริหารจัดการ และเข้าใช้งาน Platform www.

communeinfo.com ผ่านระบบสมาชิกและอนุมัติสิทธ์ิในการเข้าถึง

ข้อมูลกลางตามอำานาจหน้าที่ของ User ข้อมูลที่ได้จะนำาไปสู่การกำาหนด

นโยบายการส่งเสริมต่อไป

 และใช้ Application Green Smile สนับสนุนการใช้ระบบข้อมูล 

กลางเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ 
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สวนยางยั่งยืน ปศุสัตว์ ธนาคารต้นไม้ การทำาแผนธุรกิจ และมีระบบ 

Admin ของกลุ่มในการทำางานร่วมกับ Platform กลุ่มนี้จะเน้นเกษตรกร 

มาตรฐาน PGS และรายย่อย สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 ระบบข้อมูลกลางจะเป็นพื้นฐานทำาให้กลุ่มเกษตรกรสามารถรวม 

กลุ่มวางแผนการผลิต การขอมาตรฐานการผลิต GAP, PGS ฯลฯ 

การตลาด และหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนำาไปสู่การจัดทำาแผนงาน 

ระดับจังหวัดในการสนับสนุน

 ขั้นตอนนี้ มูลนิธิชุมชนสงขลาได้ดำาเนินการมาก่อนแล้ว และเป็น

สว่นทีม่ลูนธิิชุมชนสงขลาจะเปน็ผู้รับผิดชอบและดำาเนนิการควบคูกั่บแนว

ทางที่จะต่อยอด 

 www.communeinfo.com รายงานข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร 

รายบุคคล (ดังรายละเอียดข้างต้น)
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Application Green Smile

นำาเสนอข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
สวนยางยั่งยืน (ปัจจัยการผลิต/

มาตรฐาน/พิกัด)

บันทึกข้อมูลกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ PGS (ปัจจัยการผลิต/

มาตรฐาน/พิกัด)

นำาเสนอกิจกรรม
ของสมาชิก

บันทึกข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สวนยางยั่งยืน ธนาคารต้นไม้ ปศุสัตว์
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ระบบการบริหารจัดการเพิ่มกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม 

การจัดการผลผลิตของแต่ละแปลง
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แนวคิดที่จะดำาเนินงาน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่	2 การจัดการวัตถุดิบและการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
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 การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า โดยให้ลูกค้าส่งข้อมูลความต้องการ 

วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ ข้าว แยกประเภท จำานวนที่ต้องการ พร้อมราคา 

ล่วงหน้า (3 เดือน) ระบบจะประมวลผลความต้องการออกมาเป็น 

รายงานเชิงสถิติ สามารถเลือกดูเชิงพื้นที่อำาเภอ/จังหวัด ข้อมูลที่ได้ 

เกษตรกรจะได้นำาไปวางแผนการผลิตได้ว่่าตลาดมีความต้องการวัตถุดิบ 

อะไรบ้าง ปริมาณและราคากลาง และมีระบบคัดกรองสมาชิกเปิดให้ 

เฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายจอง Order ล่วงหน้า ประมวลผล 

การจองออกมาเป็นรายงาน สามารถแก้ไขการจอง การสิ้นสุดการจอง 

ทีมกลางสามารถดูได้ว่าเกษตรกรกลุ่มใดจองล่วงหน้าได้บ้าง ระบบการ 

สั่งจองนี้กำาหนดให้กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านขั้นตอนการรวมกลุ่มและได้รับ 

มาตรฐานการผลิตและมีคนกลางที่จะทำาสัญญากับโรงพยาบาลได้ 

ตัดสินใจสั่งจอง Order นำาไปวางแผนการผลิตของกลุ่มให้ส่งวัตถุดิบกับ 

ลูกค้าตามศักยภาพ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำาข้อมูลความต้องการ 

ไปประกอบการวางแผนการส่งเสริมการผลิต ลูกค้าก็สามารถเพิ่มช่องทาง

สื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการผลิตและจัดส่งวัตถุดิบให้ 

ครอบคลุมปริมาณความตอ้งการ และบริหารปริมาณความต้องการร่วมกับ 

เครือข่ายในแต่ละพื้นที่ การสั่งจองจะมีเง่ือนไขกำากับ กรณีที่ไม่สามารถ 

ส่งผลผลิตได้ตามคำาสั่งจอง จะมีมาตรการควบคุม 
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 ขั้นตอนที่	3 การวางแผนการผลิต กลุ่มเกษตรกรสามารถบันทึก
ข้อมูลพื้นฐานระบุข้อมูล ชื่อกลุ่ม/สวน ที่อยู่ พิกัด จำานวนสมาชิก ข้อมูล 
สมาชิกรายบุคคล พื้นที่การผลิต ประเภทผลผลิต (ผัก ผลไม้ ข้าว) 
มาตรฐานการผลิต กิจกรรมการผลิต พร้อมภาพถ่าย ออกรายงานข้อมูล
เกษตรกรเชิงพื้นที่/ประเภทผลผลิต/มาตรฐาน
 Platform จะอำานวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถวางแผน 
การผลิต กลุ่มสามารถนำา Order ที่ได้จับจองไว้ดังกล่าวไปวางแผนการ 
ผลิตของกลุ่ม โดยดำาเนินการผ่าน Platform มีแผนการผลิตของกลุ่ม 
แยกประเภทผลผลิต จำานวนสมาชิก ปริมาณการผลิต พร้อมกันนั้น 
ทมีกลางจะนำาขอ้มลูการผลิตไปตอ่รองกับร้านคา้เพือ่จดัหาปจัจยัการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร สร้างแรงจูงใจในการ 
เข้ามาใช้บริการ และสามารถนำาข้อมูลไปจัดทำาแผนธุรกิจเพื่อนำาไปใช้ 
ประกอบการขอสินเชื่อ
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 การแก้ปัญหาการผลิต สามารถแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาการผลิต 
เช่น น้ำา ไฟ ดิน ศัตรูพืช ฯลฯ เกษตรกรสามารถส่งภาพหรือคลิป VDO 
ขอคำาปรึกษาจากหน่วยงาน หรือเข้ามาให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งสามารถมสีว่นร่วมในการสนบัสนนุกระบวนการผลิต 
การลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาการผลิต การยกระดับราคาผลผลิต
ร่วมกันอีกด้วย

ขั้นตอนที่	4 การรับส่งผลผลิต Platform จะอำานวยความสะดวก 
ในการบันทึกบัญชีผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มที่มาจัดส่ง ณ โรงคัดแยก 
พร้อมระบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ณ โรง 
คดัแยก และจดัสง่ผลผลิตไปสูโ่รงครัว บนัทกึปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต 
ต่อครั้งที่จัดส่ง ออกรายงานรายครั้ง รายเดือน รายปี เพื่อให้เห็นปริมาณ
สินค้าที่สามารถดำาเนินการได้
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โดยมี User Interface ดังนี้

 รายละเอียดข้อมูลการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 ในส่วนที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้ดำาเนินการไปแล้ว ขอแสดงข้อมูล 
ประกอบดังนี้

ต�ร�งที่	1	แสดงผลฐ�นข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขล�
www.communeinfo.com
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 พื้นที่จังหวัดสงขลา จำานวนแปลง 4,280 แปลง จำานวนเกษตรกร 
ประมาณ 3,000 ราย (จากจำานวน 4,280 คน มีรายชื่อซ้ำา)

ประเภทผลผลิต

มาตรฐานที่มี

ขนาดแปลง
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OneChat หาดใหญ่ :
Local Life Platform

3
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 จัดเป็นแอปพลิเคชันรองรับการใช้งานของคนไทย โดยเฉพาะ

คนในเมืองหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นบริการทางเลือกที่จะ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเบา

ภาระโดยเฉพาะในส่วนของการส่งอาหาร จัดทำาโดยบริษัทอินเตอร์เน็ต 

ประเทศไทย (inet) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา ภายใต้

เจตนารมณ์ช่วยเมอืงในภาวะวกิฤต และพฒันาธุรกิจในทอ้งถิน่ระดบัเมอืง 

ไปด้วย

 รูปแบบเป็น Chat bot เปิดบริการเป็นการสนทนาห้องย่อย

ในห้องใหญ่ ที่จะมีห้องย่อยหลากหลายตามความสนใจของคนเมือง เช่น 

อาหาร ที่พัก หมอ ช่าง การขนส่ง ฯลฯ โดยจะมี bot มาปฏิสัมพันธ์

สื่อสารร่วมกันกับเพื่อนสมาชิก 
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  OneChat Locallife Platform เป็นซุปเปอร์แอปเป็น Platform 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา เร่ิมดำาเนินการ 

ที่หาดใหญ่เป็นเมืองแรก 

 OneChat Locallife Platform เป็นแอปพลิเคชันที่เติมบริการ 

ได้อย่างไม่สิ้นสุด เร่ิมต้นจากเซอร์วิสด้านอาหาร เป็นเซอร์วิสแรกเมื่อ 

10 เดือนก่อนและเติบโตเป็น Food Delivery ช่วง 3-4 เดือนแรก 

มีร้านค้าประมาณ 200-300 ร้านค้าในระบบ สิ่งที่ทำาต่อหลังจากนั้นคือ 

ความพยายามในการเช่ือมโยงหว่งโซ่ทางเศรษฐกิจ มโีมเดลหลักคดิ หว่งโซ่ 

ที่เชื่อมโยงแต่ละวง เช่น เชื่อมโยงอาหารและส่วนเกษตร ทุกร้านอาหาร

ต้องใช้วัตถุดิบมีเคร่ืองปรุงวัตถุดิบทางการเกษตร ร้านอาหารต้องใช้ 

เคร่ืองปรุง อุปโภคบริโภคและตามดว้ย E-Commerce เปน็สิง่ทีต่่อเติมหว่งโซ่ 

ปจัจบุนัขยบัไปยงัการร่วมมอืกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจสงขลาซ่ึงดแูล

วนิมอเตอร์ไซค ์รถตุก๊ๆ สองแถว รถตู้ สร้างระบบบริการในการเรียกใช้รถ 

ในระบบ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคา ทุกอย่างตอนนี้เป็นมาตรฐานมากขึ้น 

ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได ้และมรีะบบความปลอดภยัในการเรียก 

ใช้รถโดยสารรับจ้าง โดยในระบบสามารถแท็กบุคคลที่ 3 ให้เห็นเส้นทาง 

การวิ่งของรถ เมื่อถึงปลายทางจะมีการปิดจ๊อบ ทำางานร่วมกับภาคขนส่ง 

และภาคระบบโดยสารสาธารณะ หลังจากนั้นพัฒนาไปสู่การจองห้องพัก 

อพาร์ทเมน้ท ์โรงแรม และตามดว้ยระบบสง่ยา ระบบหมอ ผ่านวดีิโอคอล 

และระบบของการเรียกแม่บ้านออนไลน์ ช่างแอร์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน 

OneChat เป็นเซอร์วิสให้คนในเมืองภายใต้หลักคิด Locallife Platform 
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เติมเซอร์วิสได้ไม่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

และขับเคล่ือนเศรษฐกิจเป็นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ให้กับเมือง 

หาดใหญ่ 

 โครงสร้างของแอปเป็นแอปพลิเคชัน Chat เพิ่มเพื่อนและคุยได้ 

เหมือนไลน์ จะมี Chatbot ที่สามารถโต้ตอบกับเจ้าของมือถือได้ ขณะนี้ 

บริษทัไอเนต็กำาลังพฒันา Voice to Tech คอื ม ีRoadmap ในการพฒันา 

เลขาส่วนตัว เมื่อมี OneChat ในมือถือเหมือนมีเลขาส่วนตัว 1 คน 

ในมือถือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ สามารถกดและสั่งการเป็นเสียงได้เลย 

เป้าหมายคือพัฒนาระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้งานได้มากที่สุดโดยการ

สัง่การดว้ยเสยีง มหีอ้งใหบ้ริการต่างๆ โดยกลุ่ม Locallife สำาหรับใหบ้ริการ 

นอกจากนี้การใช้ Covid Tracking มีการตอบคำาถามสุขภาพรายวัน 

บน OneChat สิ่งที่เราจะได้คือ เราสามารถดูไทม์ไลน์ย้อนหลังได้เป็น 

10 วัน เป็นการป้องกันเชิงรุกในการบริหารจัดการโควิด ปัจจุบัน Covid 

Tracking มีหลายสถานประกอบการที่นำาไปใช้ บางสถานประกอบการ 

มเีจา้หนา้ทีอ่ยูเ่ป็นร้อยทา่น ใหพ้นกังานทำา Covid Tracking และกำาหนด 

เปน็สว่นหนึง่ของการทำางาน พนกังานไปทีไ่หนใหเ้ช็คอินเขา้สถานทีต่า่งๆ 

ทั้งหมด สิ่งที่ผู้บริหารจะได้คือ เห็นสถานะของพนักงาน สีเขียว เหลือง 

และให้ฝ่ายบุคคลคัดกรองได้เลย โดยแยกกลุ่มเสี่ยงออกไป แยกสถานะ 

เป็นการนำาระบบมาบริหารจัดการโควิดในองค์กรในสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ยังมี One Meena เป็นระบบประชุมออนไลน์ มีน้องใฝ่รู้ 

ซ่ึงเป็นฟรีเซอร์วิส มีหลักสูตรต่างๆ ให้เรียนรู้ เป็นคลังความรู้ของผู้ที่มี 
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ความชำานาญเฉพาะด้านต่างๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนสามารถเข้าถึง 

หลักสูตรต่างๆ ที่ตัวเองสนใจ

  โดยมหีอ้งหลักทีจ่ะสร้างรายไดคื้อ Local Life ทีจ่ะมบีริการสัง่อาหาร 

ร้านคา้ออนไลน ์คน้หาทีพ่กั นดัพบหมอ นอกจากนัน้จะเปน็หอ้งยอ่ยสำาหรับ 

การสนทนา และเริ่มเปิดใช้งานมาเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนของร้าน

อาหารที่เข้าสู่ระบบบริการ ทีม OneChat จะคิดว่า GP ในอัตรา 15% 

ขณะที่แอปต่างชาติติดค่า GP อยู่ที่ 30-35% เงินในส่วนนี้นำามาสู่ 

การจ้างงานไรเดอร์ ที่จะมีประกันอุบัติเหตุ การจัดสัดส่วนผลประโยชน์ 

ที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีร้านอาหารอยู่ในระบบราว 900 แห่ง มีผู้ติดตาม 

20,000 คน 
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OneChat	กับก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร
 กิจกรรมในการช่วยเหลือการเร่ิมต้นของ OneChat เป็นการ 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม เป็นระบบที่ไม่ได้ตั้ง GP เอง ใช้งบ 

CSR ในการขับเคล่ือนโครงการ โดยคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหาร 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ สิ่งที่แตกต่างจาก 

แอปทัว่ไปคอื เปน็แอปพลิเคชันเพือ่ใหส้งัคมขบัเคล่ือนไปได ้ผู้ประกอบการ 

ที่อยู่บน OneChat ทั้งหมดภายใต้โควิด จะสามารถฟรี GP โดยระบบ 

ไม่มีการกำาหนดระยะเวลาในการช่วยสนับสนุนแอปพลิเคชัน ร้านไหนที่ 

เป็นพาสเนอร์จะให้สนับสนุน GP 15 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แนวคิดคือความ 

เป็นเพื่อน ในการขับเคลื่อนระบบ OneChat ในการขับเคลื่อนสังคมและ 

ธุรกิจเมอืง ระบบ OneChat มกีารใช้ Rider ทอ้งถิน่ ซ่ึงเป็นพนกังานทีม่อียู ่

ในท้องถิ่น โดยสร้างรายได้รายวันให้กับ Rider วันละ 400 กว่าบาท 

รวมค่าน้ำามัน ค่าสึกหรอต่างๆ และมีการเพิ่มรายได้อีกหากเกินจำานวน 

เทีย่วในวนัทีลู่กคา้สัง่เยอะ ใช้ระบบการบริหารจดัการแบบไทยๆ คอื ดแูล 

แบบพี่น้องเพื่อน 

 แนวคดิเพือ่สร้างผู้ประกอบการคนไทยเพือ่รักษาผลประโยชนข์อง

คนไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการ เป็นระบบเศรษฐกิจ 

ใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิดซ่ึงเราไม่รู้ว่าจะต้องปิดเมืองอีกนานแค่ไหน 

สิ่งที่เรารู้คือ ระบบเดลิเวอร์ร่ี ที่เป็นระบบที่ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ำา 

ได้รับผลกระทบน้อย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง 
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 บทบาทของ OneChat ใน Hatyai Sandbox โดย OneChat 

ได้พัฒนาระบบใช้ระบบ ATK Scanning ทั้งนี้ Hatyai Sandbox  

มคีวามเช่ือวา่โควดิจะอยูกั่บเราอีกยาวนาน 3–5 ป ีสิง่ทีเ่กิดขึน้คอืผู้ติดเช้ือ 

1-2% แต่ผู้ที่ไม่ติดเช้ือมีประมาณ 98% คนไม่ติดเช้ือกลัวที่จะออก 

จากบา้น เพราะไมรู้่วา่สถานประกอบการปลอดภยัหรือไม ่เลยทำาให้ระบบ 

เศรษฐกิจไมส่ามารถขยบัไปได้ แนวคดิ Hatyai Sandbox คอืเขา้ถงึสถานะ 

สุขภาพระดับบุคคลได้เฮลโปรไฟล์ ผ่านเคร่ืองมือตรวจสอบคือ ATK  

ระบบจะบันทึกผลบนฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อเรารู้ว่าคนที่ให้บริการมีผล 

เป็นลบเราย่อมสบายใจ มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ  

ร้านอาหารเมื่อประชาชนจะเข้าบริการ มี Sensor ติดอยู่ เราไม่ต้องใช้ 

มือถือสแกน ติดต้ังระบบโดยจะมีการเช็คอินโดยอัตโนมัติ ร้านอาหาร 

จะมีรายช่ือของผู้ที่เช็คอินเข้ามาใช้บริการและแสดงสถานะทันทีว่าสีเขียว 

เหลือง แดง OneChat เป็นเครื่องมือกลางในการสร้าง Health Data 

Center ของเมือง คัดกรองพื้นที่ปลอดภัยสำาหรับบุคคลที่ปลอดภัย  

เป็นระบบแรกๆ ที่มีเครื่องมือบริหารจัดการโควิดที่ครบวงจร ซึ่งจะเปิดตัว 

ในเซอร์วิสอ่ืนๆ ไมว่า่จะเปน็ตลาด สนิคา้บริการและอ่ืนๆ เพือ่ใหผู้้บริการ 

เข้าถึงร้านค้าต่างๆ ในระบบ OneChat ภายใต้ Hatyai Sandbox จะมี 

เรื่องของ Smart&Clean ด้วย 

 หาดใหญ่ Care เป็นเรื่องของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือ 

กลุ่มเปราะบาง มกีารพฒันาระบบโดยมคูีปองบริจาคออนไลน ์ซ่ึงสามารถ 
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นำามาช่วยขับเคล่ือนระบบหาดใหญ่ Care ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เปน็แนวคิดที ่OneChat มองวา่ครัวสนามคอ่นขา้งนอ้ย ประชาชนเดอืนร้อน 

กวา่รอบแรก จงึพฒันาระบบจากคปูองออนไลน ์ผู้ทีม่นี้ำาใจสามารถบริจาค 

เขา้มาในระบบหาดใหญ ่Care คนทีจ่ะเขา้มาใช้บริการ สามารถลงทะเบยีน 

โดยสามารถกำาหนดได้ว่าคูปองจะเป็นคูปองสำาหรับคนทั่วไปหรือมีคูปอง 

สำาหรับกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่ม โดยหากเป็นคูปองเฉพาะกลุ่มสามารถ

ระบุช่ือได้เลย สามารถสั่งอาหารจากเมนูอาหารได้บนระบบ OneChat 

9 ร้าน และจะมไีรเดอร์ทีส่ง่อาหารไปจนถงึทีบ่า้น ซ่ึงระบบนีจ้ะเอ้ือให้กลุ่ม 

คนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือยากลำาบากมาใช้บริการได้ โดยจะเน้นการ

พิทักษ์สิทธิของผู้ที่มาใช้บริการด้วย 
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 สิง่ทีจ่ะไดจ้ากการนำาอาหารเขา้สูร่ะบบบริจาค ทีผ่่านมาเราไมเ่คยรู้ 

ว่าใครมารับอาหารกล่องไปบ้างและความลำาบากยาวนานแค่ไหน เพราะ

ครัวสนามบางทีเปิดไม่ก่ีวันก็ปิด แล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นอยู่อย่างไร 

ซ่ึงวนันีจ้ะเปน็การสร้างธนาคารอาหารใหกั้บเมอืงหาดใหญ ่โดยจะมขีอ้มลู 

ว่ามีใครบ้างโดยจะมีข้อมูลว่าวันนี้มีใครบ้างที่ลำาบาก ผู้บริหารท้องถิ่น 

จะมองเห็นว่า มีใคร ชุมชนไหน ที่เข้ามาเพื่อใช้บริการธนาคารอาหาร 

มจีำานวนเทา่ไหร่ คนลำาบากมอียูเ่ทา่ไหร่ งานบริการจะสามารถช่วยเหลือได ้

และจะทำาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มที่ลำาบาก มีกลุ่มเปราะบาง 
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บางคนทีไ่มส่ามารถออกจากบา้นได ้เพราะเปน็กลุ่มติดเตียง พกิาร ซ่ึงหาก 

มีการบริการด้านอาหาร เราสามารถให้ไรเดอร์นำาอาหารไปส่งให้ถึง 

หน้าบ้าน เป็นการบริหารจัดการกลุ่มของผู้เปราะบางได้อย่างเป็นระบบ 

และควบคุมได้ว่าผู้เปราะบางบางกลุ่มสามารถหลุดออกจากระบบและ 

กลับมาสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอ่ืนต่อไปได้ เมืองก็จะมีระบบ 

ในการช่วยเหลือกันอย่างครบวงจร 

 การเช่ือมโยงระบบการขนสง่กับผู้บริโภคในกรุงเทพ โดย OneChat 

จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำาธุรกิจการค้าได้ง่ายขึ้นและให้ 

ผู้บริการเข้าถึงระบบการบริการที่ง่ายขึ้นเช่นกัน ซ่ีงเอสเอ็มอีทั่วประเทศ 

ขาดในเรื่องของแหล่งเงินทุน เรื่องของการตลาด และเรื่องของการพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบได้มากขึ้น 

OneChat จึงเป็นการให้บริการที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาดังกล่าวได้
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ส้มจุกปลุกจะนะ
ครูหมัด หลีข�หรี

4
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 สม้จกุ เปน็ผลไมท้ีม่ช่ืีอเสยีงในอดีตของอำาเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกและสร้างช่ือเสียงให้อำาเภอจะนะ 

มาอย่างยาวนาน แต่ต่อมาเกษตรกรในพื้นที่ไม่นิยมปลูกส้มจุก เนื่องจาก 

ดแูลยาก และมพีชืเศรษฐกิจอยา่งอ่ืนเขา้มาทดแทน เช่น ยางพารา ปาล์ม- 

น้ำามัน และพืชสวนอ่ืนๆ ทำาให้สวนส้มจุกมีจำานวนลดลง เกษตรกรที่มี 

ภมูปิญัญาและความเช่ียวชาญในการปลูก การขยายพนัธ์ุ และการดแูลรักษา 
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ส้มจุกมีจำานวนลดลง ทำาให้ส้มจุกมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ปัจจุบัน 

ส้มจุกกลายเป็นผลไม้หายาก มีราคาสูง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัม

ละ 200 บาท โดยผลผลิตมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 5 ผลต่อ 1 กิโลกรัม 

จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เกษตรกรบางส่วนเร่ิมหันมาสนใจปลูก 

ส้มจุกเพิ่มขึ้น แต่ขาดองค์ความรู้ในการปลูก การขยายพันธุ์ และการดูแล 

สวนส้มจุก ทำาให้อาชีพขยายพันธุ์ส้มจุกและดูแลสวนส้มจุกเป็นที่ต้องการ 

ดังนั้น การส่งเสริมให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ

ด้อยโอกาสในชุมชนมีทักษะอาชีพการขยายพันธ์ุและดูแลสวนส้มจุก  

จึงสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่ 

จำาเป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง และถึงแม้ว่าจะไม่มีสวนหรือ 

ที่ดินเป็นของตนเองก็สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้ 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

ส่งผลให้แรงงานในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซ่ึงไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกัน 

ทางสังคมจากการทำางาน บางส่วนขาดรายได้และบางส่วนประสบกับ 

การว่างงาน วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะจึงได้จัดทำา 

โครงก�รพัฒน�ทักษะอ�ชีพ	 ก�รขย�ยพันธุ์และ 
ดแูลสวนส้มจุกจะนะ โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนนุ 

จากกองทุนเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	
(กสศ.) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบ 

จำานวน 20 คน ผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อโคโรนาไวรัส จำานวน 5 คน ผู้สูงอายุที่ว่างงาน จำานวน 15 คน 

และเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำานวน 10 คน รวม 50 คน

70



สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 โครงก�รพฒัน�ทักษะอ�ชพีก�รขย�ยพันธ์ุและดแูลสวนส้มจุก 
จะนะ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดตั้งคณะทำางานที่มีบทบาทในการ 

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาด 

แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อจัดทำา 

ฐานข้อมูลสวนส้มจุกและผู้ปลูกส้มจุก (3) เพื่อให้ประชากรวัยแรงงาน 

ทีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสในพืน้ทีเ่ปา้หมายมคีวามรู้และทกัษะ 

ในการขยายพันธ์ุและดูแลสวนส้มจุก สามารถขยายพันธ์ุส้มจุกจำาหน่าย 

ด้วยตนเองหรือเป็นผู้ให้บริการดูแลสวนส้มจุก (4) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

วิทยากรหลักสูตรการอบรมการขยายพันธ์ุและดูแลสวนส้มจุก และ (5) 

เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้ปลูกและผู้ดูแลสวนส้มจุก

 เป้าหมายสำาคัญของโครงการ คือ การทำาให้ประชากรวัยแรงงาน

ทีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละด้อยโอกาสในชุมชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ มคีวามรู้ 
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และทกัษะในการขยายพนัธ์ุและดูแลสวนสม้จกุ เพือ่สร้างรายไดแ้ละพฒันา 

อาชีพได้อย่างยั่งยืน บนฐานข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการวาง

แผน และกำาหนดนโยบายเพื่อหนุนเสริมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย 

โอกาส และเกิดเครือขา่ยการทำางานทัง้ในระดับตำาบลและอำาเภอทีเ่ขม้แขง็

 โครงการมีกิจกรรมสำาคัญประกอบด้วย การประชุมคณะทำางาน 

เพื่อจัดตั้งคณะทำางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา สมาชิก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ เกษตรกรผู้ปลูกส้มจุกและตัวแทนกลุ่ม 

เป้าหมาย ร่วมกันกำาหนดแผน แนวทางการดำาเนินการโครงการ และ 

ติดตามผลการดำาเนินงาน กิจกรรมนี้ส่งผลให้เกิดคณะทำางานที่มีบทบาท 

ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงาน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

72



สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 กิจกรรมต่อมา มีการสำารวจข้อมูลเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลสวนส้มจุก

และผู้ปลูกส้มจุก ทำาให้เกิดฐานข้อมูลสวนส้มจุกและผู้ปลูกส้มจุกในพื้นที่ 

อำาเภอจะนะ จังหวัดสงขลาและมีการนำาฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ 

วางแผน การตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการกำาหนดนโยบายเพื่อ 

การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ 

ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

 ทัง้นีก้ารพจิารณาคดัเลือกกลุ่มเปา้หมาย คณะทำางานของโครงการ 

ได้ทำาการพจิารณาคดัเลือกกลุ่มเปา้หมายในพืน้ที ่5 ตำาบลของอำาเภอจะนะ 

ได้แก่ ตำาบลแค ตำาบลคู ตำาบลขุนตัดหวาย ตำาบลท่าหมอไทร และ 
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ตำาบลนาหว้า รวม 50 คน ประกอบด้วย แรงงานนอกระบบ จำานวน 

20 คน ผู้ถกูเลิกจา้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 

ไวรัส จำานวน 5 คน ผู้สูงอายุที่ว่างงาน จำานวน 15 คน และเยาวชน 

นอกระบบการศึกษา จำานวน 10 คน 

  ตามมาด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากร 

หลักสูตรการอบรมการขยายพันธ์ุและดูแลสวนส้มจุก ทำาให้เกิดวิทยากร 

ที่มีศักยภาพและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่ 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การฝกึอบรมการขยายพนัธ์ุและดูแลสวนสม้จกุ ไดใ้ช้หลักสตูรของ 

วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพ

เพือ่การมงีานทำา ประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั โดยดำาเนนิงาน 
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ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ 

การศึกษาดูงาน มีโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา 

ของสม้จกุจะนะ การคดัเลือกพนัธ์ุ การปลูก การขยายพนัธ์ุ การดแูลรักษา 

การให้น้ำาและใส่ปุ๋ย โรคและแมลง การเก็บผลผลิต การรักษาผลผลิต การ 

จำาหนา่ยและการตลาด การจดัทำาบญัชีครัวเรือน และการออม การบริหาร 

จัดการสวนส้มจุก และการใช้สื่อออนไลน์ในการส่งเสริมการขายสินค้า 

พร้อมมอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์สำาหรับใช้ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่ม 

เป้าหมาย

 ทีส่ำาคญั การประชุมเชิงปฏิบติัการจดัตัง้เครือขา่ยผู้ปลูกและผู้ดแูล 

สวนส้มจุกและจัดทำาแผนปฏิบัติการ ทำาให้เกิดเครือข่ายผู้ปลูกและผู้ดูแล 

สวนส้มจุกที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับตำาบลและระดับอำาเภอ
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  ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 ด้วยศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะซ่ึงมีเครือข่าย 

ผู้ประกอบการสวนส้มจุกที่อาสาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ มีบุคลากร 

ภูมิปัญญาที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและมีความพร้อม 

สำาหรับการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการขยายพันธ์ุและดูแลสวน 

ส้มจุก และมีสำานักงานเกษตรอำาเภอจะนะ เป็นภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน

บคุลากรและองคค์วามรู้ดา้นการเกษตร ทำาใหโ้ครงการประสบความสำาเร็จ 

อย่างดียิ่ง

 อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำาเร็จ คือ วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ  

มคีวามร่วมมอืกับภาคเีครือขา่ยตา่งๆ อยา่งสำานกังานเกษตรอำาเภอจะนะ 
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ทีใ่หก้ารสนบัสนนุบคุลากรและองคค์วามรู้ด้านการเกษตร องคก์ารบริหาร 

ส่วนตำาบลแค ให้การสนับสนุนและอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น 

ดา้นอาคารสถานที ่และการบริหารจดัการเชิงนโยบาย โรงพยาบาลสง่เสริม 

สุขภาพตำาบลแค ให้การสนับสนุนบุคลากรและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

อำาเภอจะนะ สนบัสนนุขอ้มลูและกำาหนดนโยบายสง่เสริมการอนรัุกษแ์ละ 

ฟื้นฟูส้มจุกจะนะ และผู้ประกอบการสวนส้มจุกจะนะ ที่ให้ความร่วมมือ 

และสนับสนุนพื้นที่สวนสำาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม 

เป้าหมายเป็นอย่างดี
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แผนการผลิต
ส่งตลาดรถเขียว

5
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 สืบเนื่องจากปัญหาการวางแผนการผลิตเพื่อจัดส่งผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภค ยังเป็นประเด็นสำาคัญที่ส่งผลต่อการตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่
ที่มีการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นรายย่อย มีพื้นที่การผลิต
ไม่มาก ต่างคนต่างทำาการผลิตของตน จึงเป็นโจทย์งานให้นักศึกษา
ฝึกงานเอกพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ 3 คน ใช้เวลาร่วมสองเดือนในการ
ศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและการตลาด เพือ่ช่วยตลาด 
รถเขยีวกับเครือขา่ยเกษตรสขุภาพในพืน้ทีอ่ำาเภอหาดใหญ ่ดว้ยการลงวจิยั 
เก็บข้อมูล พร้อมกับวิเคราะห์กระบวนการจัดทำาแผนการผลิตร่วมของ
เครือข่าย แนวทางที่ได้จะนำาไปขยายผลในแอปพลิเคชัน Green Smile 
และการทำางานกับกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไป

 ทัง้นีก้ารศกึษาจะเนน้พจิารณารูปแบบการจดัโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) นั่นคือกิจกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าของเครือข่ายเกษตร
สุขภาพจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตของ
เกษตรกรในเครือข่าย ผ่านการจำาหน่ายทางตลาดรถเขียวไปจนสู่การ

กรอบแนวคิดการศึกษา
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จำาหน่ายผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภค, การวางแผน (Plan) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ การวางแผนการผลิตของเกษตรเครือข่ายเกษตรสุขภาพ 
จังหวัดสงขลาในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ และการวางแผนรับซื้อผลผลิตของ
ตลาดรถเขียว, การหาวัตถุดิบ (Source) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการหา
วัตถุดิบของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำาเภอ
หาดใหญ่เพื่อการเพาะปลูกผักไร้สารพิษและการคัดเลือกผักไร้สารพิษของ
ของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาจากตลาดรถเขียว 
เพื่อนำามาจำาหน่าย, การผลิต (Make) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการปลูกผัก
ไร้สารพิษของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาในพื้นที่ 
อำาเภอหาดใหญ่และการรับซ้ือผักไร้สารพิษของเกษตรกรในเครือข่าย 
เกษตรสขุภาพจงัหวดัสงขลาจากตลาดรถเขยีวเพือ่นำามาจำาหนา่ย และการ 
ขนสง่ (Delivery) แบง่ออกเปน็ 2 สว่น คอืการจำาหนา่ยผักไร้สารพษิของ 
เกษตรกรเครือขา่ยเกษตรสขุภาพจงัหวดัสงขลาใหกั้บตลาดรถเขยีวและการ 
จำาหน่ายผักไร้สารพิษของรถเขียวให้กับผู้บริโภค
 กลุ่มประชากรศึกษา มีผู้ผลิต 14 ราย ผู้บริโภค 20 ราย ตัวแทน 
ตลาดรถเขียว 1 ราย 

ผลก�รศึกษ�สำ�คัญ	
 1) ผู้ผลิต พบว่ามีรูปแบบการผลิตทั้งผักระยะสั้น ระยะยาวและ 
ผสมผสาน ผักทีป่ลูกจะเนน้ความต้องการจากตลาด ไดแ้ก่ คะนา้ กวางตุ้ง 
ผักบุ้ง ผักกาดขาว ปลูกในแปลงผัก ผักยกแคร่ โรงเรือน และผสมผสาน 
น้ำาที่ใช้มีทั้งน้ำาบ่อ น้ำาบาดาล น้ำาประปาภูเขา สระน้ำา เกษตรกรบางส่วน 
มีตลาดของตัวเอง บางส่วนส่งตลาดรถเขียว บางส่วนส่งตลาดในชุมชน 
ปัญหาที่พบก็คือ ไม่มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ทำาให้ผลผลิตบางช่วง 
ขาดหายหรือมีไม่ต่อเนื่อง ปริมาณยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน้าฝน
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 เกษตรกรทีเ่นน้การวางแผนการผลิตผักระยะยาวมทีัง้หมด 2 สวน 

ได้แก่ สวนครูแตนทีจ่ะปลูกกล้วยน้ำาวา้และพชืผักแบบผสมผสานควบคู่กับ 

การทำาปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และสวนปานอ่ิมยิ้มสุข 

ที่จะเน้นปลูกพืชพันธุ์หายากประจำาถิ่นเพื่อจำาหน่ายพันธุ์พืช แต่ทั้งนี้สวน 

ปานอ่ิมยิ้มสุขก็มีการปลูกพืชผักระยะสั้นอยู่บ้างแต่จะปลูกในปริมาณเพื่อ

การบริโภคเท่านั้นไม่ได้ปลูกเพื่อจำาหน่าย

 การวางแผนการผลิตของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกร 

ส่วนใหญ่นิยมวางแผนปลูกผสมผสานมากกว่าการเน้นปลูกพืชระยะสั้น 

หรือพืชระยะยาวเพียงอย่างเดียว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมวางแผนการ 

ผลิตโดยยดึความตอ้งการของตลาดเปน็หลัก รูปแบบการวางแผนการผลิต

ของเกษตรกรในเครือข่ายเป็นผลทำาให้ผลผลิตของเกษตรกรมีความหลาก 

หลายเช่นกัน แผนการผลิตของเกษตรกรยังอยู่ในลักษณะปัจเจกบุคคล 

มากกว่าการวางแผนการผลิตแบบกลุ่ม
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 เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกแบบผสมผสานมีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ 

สวนครูแตน สวนทรัพย์สุวรรณ สวนผักลุงนุ้ยป้าสาว สวนเบญจพฤกษ์ 

สวนวัลลภ บ้านสวนครูตุ๊ สวนพรแผ่นดิน สวนไอดินอิ่มสุข สวนปานอิ่ม 

ยิ้มสุข สวนศศิวิภจะ

 การหาวัตถุดิบการผลิตของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกร 

มีพื้นที่หรือแปลงการผลิตที่ต่างกันเป็นของตนเอง ส่งผลทำาให้ศักยภาพ 

การเพาะปลูกของแต่ละคนแตกต่างกันอีกทั้งพื้นที่การผลิตยังเป็นตัว 

กำาหนดชนิดผลผลิตที่เกษตรกรเลือกเพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่

การผลิตเป็นพืน้ทีแ่บบผสมผสาน และแปลงผักทัว่ไป เปน็ผลทำาใหผ้ลผลิต 

ระยะสั้นประเภทผักกินใบที่อาจเกิดความเสี่ยงในการผลิตเมื่อถึงฤดูฝน 

มเีกษตรกรสว่นนอ้ยทีม่โีรงเรือนในการเพาะปลูก และเกษตรกรกลุ่มดงักล่าว 

ยังมีตลาดที่จำาหน่ายผลผลิตเป็นของตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระบบ 

น้ำาบาดาลในการเพาะปลูก ส่งผลทำาให้โดยภาพรวมแล้วไม่มีปัญหาเร่ือง 

ระบบน้ำาที่ใช้ในการเพาะปลูกเมื่อถึงฤดูแล้ง แต่ก็มีเกษตรส่วนหนึ่งใน 

จำานวนใกล้เคียงกันที่ใช้น้ำาบ่อในการเพาะปลูกซ่ึงอาจส่งผลทำาให้เกิด 

อุปสรรคในการเพาะปลูกเมื่อถึงฤดูแล้งได้

 2) ผู้บริโภค ลักษณะและความตอ้งการของผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่ของตลาดรถเขียวจะเป็นกลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ

ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่ รักสุขภาพและเลือกที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัย  

โดยจำานวนผู้บริโภคที่มาซ้ือในแต่ละคร้ังจะไม่เกิน 15-20 คน ผลผลิต 

ที่ ผู้บริโภคต้องการส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตประเภทคะน้า กวางตุ้ง  

ผักเหลียง กล้วย และมีความต้องการในอนาคตที่อยากให้มีผลผลิต 

ที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงพวกไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ เหตุผลที่เลือกซ้ือ 
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ผลผลิตจากตลาดรถเขียวเนื่องจากเป็นผลผลิตที่ได้รับมาตรฐานและ 

สะอาดปลอดสารเคมี ซ่ึงเป็นผลดีต่อสุขภาพ และจุดบริการของตลาด 

รถเขียวยังตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและเอ้ืออำานวยความสะดวกต่อ 

ผู้บริโภค

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือนของ 

ตนเองมากกว่าซ้ือไปให้แก่บุคคลอ่ืน ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกซ้ือจะมีทั้ง 

ช่วงเช้าและช่วงเย็นขึ้นซ่ึงอยู่กับสถานที่ที่ตลาดรถเขียวให้บริการปริมาณ 

ที่ต้องการซ้ือจะอยู่ในปริมาณที่พอบริโภคในครัวเรือนแต่ละคร้ัง (ชนิด 

ผลผลิตที่ซ้ือในแต่ละคร้ังจะซ้ือปะปนกันไปหลายชนิด) ทั้งผักกินใบและ 

ผลไม้ ซ่ึงจะตกอยู่ในปริมาณคร้ังละไม่เกิน 1 กิโลกรัม ในราคาไม่เกิน  

100 บาท ต่อคน

 3) ตลาดรถเขียว เกษตรกรบางส่วนมีตลาดเพื่อจำาหน่ายผลผลิต 

เปน็ของตนเอง ควบคูกั่บปริมาณผลผลิตทีม่จีำานวนไมเ่พยีงพอในการแบง่ 

จำาหนา่ยทำาใหไ้มส่ามารถสง่ผลผลิตใหกั้บตลาดรถเขยีวได ้เกษตรกรบางสว่น 

คาดการณ์ว่าการจำาหน่ายผลผลิตให้กับรถเขียวนั้นจะไม่คุ้มค่าต่อต้นทุน 

การผลิตเนื่องจากการจำาหน่ายให้กับตลาดรถเขียวจะมีการหักเปอร์เซ็นต์ 

รายได้ ปัจจัยดังกล่าวมีผลทำาให้เกษตรเลือกที่จะขายผลผลิตในตลาดของ

ตนเองมากกวา่สง่ผลผลิตใหกั้บตลาดรถเขยีว และเกษตรกรทีไ่มไ่ดอ้ยูบ่ริเวณ 

ใกล้เคียงกับตัวแทนตลาดรถเขียวต้องนำาผลผลิตไปจำาหน่ายให้กับตลาด 

รถเขียวด้วยตนเองทำาให้เกิดต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่ทำาให้เกษตรกรมองว่าการส่งผลผลิตให้กับตลาดรถเขียวนั้นไม่คุ้มค่าต่อ 

การลงทุน ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าให้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำาบลควนลัง คูเต่า 

ด้วยความสะดวกในการรับส่ง ระยะทาง และราคา ตลาดรถเขียวจะมี 
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ตารางแสดงความต้องการผลผลิตรายเดือน สื่อสารกับกลุ่มผู้ผลิต การ 

ประชาสัมพันธ์ใช้กลุ่ม Line และข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Green Smile 

เป็นฐานข้อมูล รวมถึงเป็นจุดนัดรับส่งผลผลิตผ่านตลาดรถเขียว

 การวางแผนรับซ้ือการผลิตของตลาดรถเขียว (Plan) ที่ผ่านมา

มีการสนทนาร่วมกันกับเกษตรกรผ่านกลุ่มไลน์เพื่อบอกแนวโน้มความ

ตอ้งการของตลาดรถเขยีวใหกั้บผู้บริโภคไดรั้บรู้ล่วงหนา้ และการตรวจเช็ค

ผลผลิตล่วงหน้าผ่านทางกรุ๊ปไลน์ และข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Green 

Smile เพื่อสำารวจข้อมูลผลผลิตที่มีอยู่ของเกษตรกรแต่ละคน เพื่อนำามา

วางแผนการซ้ือผลผลิตทีไ่มใ่หช้นดิผลผลิตเกิดความซ้ำาซ้อนกันมากเกินไป

 การคดัเลือกวตัถดิุบของตลาดรถเขยีว (Source) คดัเลือกคุณภาพ 

การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เช่น ลักษณะภายนอกที่ต้องดูสดสะอาด

มีขนาดตามมาตรฐาน ที่สำาคัญต้องผ่านการรองรับมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) 

และรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรที่อยู่ในเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงกับ

ที่ตลาดรถเขียวให้บริการ
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 การขนสง่ของตลาดรถเขยีว (Return) ตลาดรถเขยีวเปดิใหบ้ริการ 
2 วันคือ ณ ที่ว่าการอำาเภอหาดใหญ่ ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 07:00 น. 
เป็นต้นไป จนกว่าสนิคา้ทีน่ำามาจำาหนา่ยจะหมด และ ณ ลานจอดรถทีห้่าง 
เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ไปจนกว่า 
สนิคา้ทีน่ำามาจำาหนา่ยจะหมด (ปจัจบุนั-สงิหาคม 2564 ได้หยดุเพราะปญัหา 
โควดิ) และมช่ีองทางการจำาหนา่ยผ่านแอปพลิเคชันตา่งๆ เช่น การสัง่ซ้ือ 
ผ่านกลุ่มไลน์ตลาดรถเขียว ในกรณีสั่งผ่านกลุ่มไลน์นั้นตัวแทนตลาดจะ 
ถามความสะดวกในการรับผลผลิตว่าจะสามารถส่งของได้ที่ไหน 
 
โอก�สและข้อจำ�กัด
 1.	ด�้นศกัยภ�พ เกษตรกรเครือขา่ยเกษตรสขุภาพจงัหวดัสงขลา 
ในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ มีศักยภาพในการปลูกผลผลิตที่มีความหลาก 
หลายเพื่อส่งผลผลิตให้กับตลาดรถเขียวซ่ึงผลผลิตของเกษตรกรมีทั้ง 
ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการและอยู่เหนือความต้องการของตลาดและ
ผู้บริโภค เกษตรกรสามารถกำาหนดชนดิผลผลิตทีจ่ะปลูกล่วงหนา้ให้ตรงกับ 
ความต้องการของผู้บริโภคได้โดยผ่านการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนตลาด 

 ตลาดรถเขียว
ณ ที่ว่าการอำาเภอหาดใหญ่

 ตลาดรถเขียว
ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 
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รถเขียวที่มีการสำารวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำาเสมอ 
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำาเกษตรแบบอินทรีย์ มีวิธีการ
เพาะปลูกเพื่อป้องกันแมลงและศัตรูพืช และสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์
สำาหรับใช้ด้วยตนเอง ผลผลิตของเกษตรกรในเครือข่ายยังผ่านการรองรับ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee 
Systems : PGS) ที่เป็นตัวยืนยันความปลอดภัยของสินค้าสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัย
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 2.	ส�เหตุของปัญห� รูปแบบการวางแผนการผลิตของ 
เกษตรกรที่อยู่ ในลักษณะปัจเจกมีรอบการเพาะปลูกผลผลิตชนิด 
เดียวกันในระยะใกล้เคียงกันทำาให้ช่วงเวลาการเติบโตของผลผลิตจะอยู่ใน
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน รูปแบบการทำาเกษตรอินทรีย์มีความจำาเป็นต้องมีการ 
เพาะปลูกแบบหมุนเวียนชนิดผลผลิตเพื่อป้องกันศัตรูพืช ส่งผลทำาให้ 
ไม่สามารถปลูกผลผลิตชนิดเดิมได้เมื่อเก็บผลผลิต ต้นทุนการผลิตของ 
เกษตรกรแต่ละคนทั้งเรื่องพื้นที่ แรงงาน และระบบน้ำา มีผลต่อศักยภาพ
การผลิตและปริมาณการเก็บเก่ียวผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรเครือขา่ย 
เกษตรสขุภาพจงัหวดัสงขลาทีส่ง่ผลผลิตใหกั้บตลาดรถเขยีวในปจัจบุนัยงัมี
จำานวนไม่เพียงพอต่อการส่งผลผลิตให้เกิดความต่อเนื่องในทุกสัปดาห์
 3.	ด้�นโอก�ส มูลนิธิชุมชนสงขลาที่ช่วยเหลือในการพัฒนา 
แอปพลิเคชันกรีนสมายเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมการผลิตและการตลาด 
ของเกษตรกร ที่ว่าการอำาเภอหาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
เฟสติวัลหาดใหญ่ ที่สนับสนุนโอกาสให้ตลาดรถเขียวได้ใช้พื้นที่ของตน 
ในการเปิดตลาด กลุ่มผูบ้ริโภคที่รักสุขภาพและพรอ้มที่จะสนับสนุนสินค้า 
หรือผลผลิตที่มาจากการทำาเกษตรอินทรีย์ราคาของผลผลิตที่มาจากทำา 
เกษตรอินทรียจ์ะมรีาคาทีส่งูกวา่ผลผลิตตามตลาดทัว่ไป กำาไรทีไ่ดจ้ากการ 
จำาหน่ายผลผลิตก็จะสามารถนำามาต่อยอดเป็นต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น 
ปัจจุบันยังมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำาเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
ซ่ึงอยู่ภายนอกเครือข่าย ซ่ึงในอนาคตสามารถชักชวนให้กลุ่มเกษตรกร 
ดังกล่าวมาร่วมส่งผลผลิตให้ตลาดรถเขียว
 4.	ด้�นอุปสรรค ฤดูฝนเป็นปัญหาสำาคัญที่ทำาให้ผลผลิตของ 
เกษตรกรที่ไม่มีโรงเรือนในการเพาะปลูกได้รับความเสียหายจากน้ำาขัง 
ทำาให้เกิดเชื้อรา ฤดูแล้งจะเป็นอุปสรรคที่ส่งผลในเรื่องของการขาดแคลน
น้ำาที่ใช้ในการผลิตเกษตรกรที่มีบ่อน้ำาหรือสระน้ำาจะประสบปัญหาในเร่ือง
ของปริมาณน้ำาที่ไม่เพียงพอ และศัตรูพืชเป็นปัญหาสำาคัญของการทำา 
เกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช่สารเคมี 
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ข้อค้นพบสำ�คัญ 
 1. ข้อมูลที่ต้องการเพื่อประกอบการจัดทำาแผนการผลิตของ 
เกษตรกร ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานการผลิต (ปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
พื้นที่/รูปแบบแปลง/ระบบน้ำา/แรงงาน/ผลผลิตแต่ละชนิด/ราคา ฯลฯ)
ตามปฏิทินแต่ละเดือน (จะนำาไปลงแอปพลิเคชัน ออกรายงานประกอบ
การจัดทำาแผนการผลิตต่อไป)
 2. ประเภทของเกษตรกรที่พบ ประกอบด้วยบุคคลที่ผลิตแบบ 
บริโภคในครัวเรือนตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง เกษตกรทีม่พีืน้ทีเ่ปน็สวน 
เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต และผู้ประกอบการ/ธุรกิจเพื่อสังคม 
 3. รูปแบบการตลาดของกลุ่ม มทีัง้ใหผู้้บริโภคมาซ้ือถงึแปลง หรือ 
เน้นตลาดในชุมชน เพื่อนบ้าน และผลิตเพื่อส่งตลาดกรีน ตลาดสด 
ตลาดโรงพยาบาล
 4. รูปแบบการผลิตที่สามารถทำาได้และควรส่งเสริม คือ การปลูก 
ผักยกแคร่
 5. การวางแผนการผลิตใหต้ลาดรถเขยีว จำาแนกเปน็ 2 ระดบั คอื 
จัดการผลผลิตที่มีเพื่อส่งให้กับตลาดรถเขียวและอ่ืนๆ จะมีตารางปฏิทิน 
รายเดือน 12 เดือนให้เกษตรกรที่พร้อมดำาเนินการลงข้อมูลผลผลิต 
ในแปลงในแต่ละเดือน รวมถึงราคา และจำาแนกผลผลิตที่พร้อมส่งตลาด 
รถเขียว และวางแผนการผลิตล็อตใหม่ โดยทดลองผักระยะสั้น คือ 
ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ต้องการ 2 กก.ต่อสัปดาห์ และผักระยะกลางคือ 
ผักบุ้งจีน ที่ต้องการ 4 กก.ต่อสัปดาห์ และให้เกษตรกรวางแผนการปลูก
ไมใ่หซ้้ำากัน รับผิดชอบคนละสปัดาหต์อ่เดอืน จดัตัง้กลุ่มไลนเ์พือ่การสือ่สาร 
การวางแผนผลผลิตโดยเฉพาะ ทดลองทำาใหค้รบวงจร สรุปบทเรียนแล้วคอ่ย 
ขยายผลต่อไป
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สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
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ก�รจัดก�ร
สิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน

โดย	ดร.นฤทธิ์	ดวงสุวรรณ์
สถาบันสันติศึกษา
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 การจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าใจแนวคิดการใช้ประโยชน์และ 

มูลค่าการพัฒนา 

 • รัฐเป็นศูนย์กลางของความเป็นเจ้าของโดยมีกฎหมายต่างๆ  

  อยู่ในมือ

 • การเปน็เจา้ของทีไ่มส่มดลุ รัฐพฒันารูปแบบ การพฒันาความ  

  เป็นเจ้าของ กับสิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรไม่สมดุลกัน

 • ทรัพยากรเป็นปัจจยัในความมัน่คงในทกุมติิ หากจดัการไมส่มดลุ 

  จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 • กรณีของโรงไฟฟ้าขยะการรับรู้ปัญหาเมื่อมีปัญหาต้องการให้ 

  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างแบบไตรภาคี ประเด็น  

  สำาคญัคอื กระบวนการใหเ้ปน็แบบธรรมชาติ มกีารร้องเรียนแบบ  

  ส่วนตัว หรือการสื่อสารสาธารณะ การเข้าพบผู้ว่าและร่วม 

  ประชุมไตรภาคี เงื่อนไขสำาคัญคือ มีทีมวิชาการในพื้นที่ที่รู้ 

  เทคนคิและเปน็คณะกรรมการสิง่แวดล้อม มช่ีองทางร้องเรียน 

  ที่สะดวกง่าย 

 • สวนผักคนเมืองเป็นมิติเชิงบวกไม่ต้องขัดแย้งกับใคร คิดต่อ 

  ได้เรื่อยๆ เป็นมิติที่น่าสนใจ และที่สำาคัญสามารถสอดแทรก 

  ไปได้ในทุกกลุ่ม

 • การจัดการในระบบครบเคร่ืองในระดับตำาบลที่โคกม่วงใช้วิธี 

  วัฒนธรรม ใช้การเช่ือมโยงไปที่วิถีชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง 

  โดยใช้ขอ้มลูองค์ความรู้ในการจดัการ แยกขยะ และขยบัไปสูก่าร  

  ลดขยะ และต่อยอดกับสวนผักคนเมืองได้
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 • ประเด็นเขาคูหา เกิดจากกฎหมายเปิดให้มีการสัมปทาน  

  ชุมชนได้รับผลกระทบและไม่อพยพ กระบวนการที่สำาคัญคือ 

  การเคล่ือนไหวของชุมชน ไม่มีทางที่ชุมชนจะไปใช้กฎหมาย 

  ที่ไม่ใช่กฎหมายของชุมชน ชุมชนใช้เครื่องมือสิทธิชุมชนตาม 

  รัฐธรรมนญู และมขีัน้ตอนทีย่ากลำาบากแตม่ทีางเลือกทีส่ำาคญั  

  แต่กฎหมายยังไม่ยุติ ได้เห็นว่ามีมิติที่เป็นปัญหาทรัพยากร 

  ที่สำาคัญ 

 • คลองภูมี เห็นจุดเด่นสำาคัญในการจัดการตัวเองของชุมชน 

  ในทุกมิติในการเฝ้าระวังน้ำาท่วม บ่อทราย การฟื้นฟูป่า การ 

  ทำาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่มีโจทย์ที่สำาคัญคือกระบวนการ 

  เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือไม่ ทำาให้เครือข่าย 

  ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในมิติอาชีพ  

  การจัดการทรัพยากร ยืนอยู่กับกลุ่มองค์กรชุมชนได้หรือไม่ 

  อย่างไร หากไม่มีกิจกรรมที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจเชิงอาชีพ 

  ไปดว้ยกันจะทำาใหก้ารพฒันาไมต่อ่เนือ่ง และทีส่ำาคญัคอืกลไก 

  หลักที่จะสนับสนุน กลไกหลักตัวหนึ่งคือ กลไกของชุมชนเอง  

  และการเช่ือมโยงกับภาคทีีส่นบัสนนุ โดยพยายามเสนอในเร่ือง 

  ของข้อบัญญัติของท้องถิ่นและการเช่ือมโยงกับภาคีอ่ืนอย่าง 

  ต่อเนื่อง

 • พื้นที่ม่วงงาม เป็นตัวแทนของหาดในประเทศไทยเป็นเงื่อนไข 

  ที่สำาคัญ เรื่องแรกคือการใช้สื่อสาธารณะให้เป็นประเด็นระดับ 

  ชาติ นักการเมืองนำาไปเล่นต่อในสภา ศาลคุ้มครองช่ัวคราว  

  ใช้ความรู้ความจริงเชิงประจกัษต่์อสู ้เปน็เร่ืองทีท่กุคนตอ้งเช่ือ  
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  เช่น เกิดพายเุมือ่ไหร่ชายหาดยงัสวยเหมอืนเดมิ กระบวนการ 

  ขับเคล่ือนไปใช้ทั่วประเทศและขยับร่วมกับองค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่นด้วย องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม  

  มีอีกกลุ่มหนึ่งคือ ทำาโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างก่ึงแข็งและ 

  ไม่แข็ง 

 • เงือ่นไขการขยบัสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยนืในสถานการณ์ ประเดน็ 

  แรกคือการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย นโยบาย เนื่องจากเกี่ยวข้อง 

  กับนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงาน ไฟฟ้า ขยะ การ 

  ขับเคล่ือนเชิงมิติภูมินิเวศต้องพึ่งตนเองให้ได้ สร้างความ 

  เขม้แขง็และกลไกระดบัจงัหวดัเพือ่แก้ปญัหาความขดัแยง้ กลไก 

  ระดับจังหวัดจะเป็นอย่างไร เป็นโจทย์สำาคัญ โดยผ่านเวที 

  พลเมืองสงขลา เรื่องของการสื่อสารสาธารณะอย่างไร ต้องมี 

  เทคนิครูปแบบระยะเวลา การเชื่อมโยงภาคีที่เกี่ยวข้อง และ 

  ระบบขอ้มลูองคค์วามรู้ในการจดัการ ขอ้กฎหมาย องคค์วามรู้ 

  ที่สื่อสารเป็น Softpower สำาคัญและการปฏิบัติการร่วมเชิง 

  บูรณาการ เชิงความร่วมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้าม 

  ภาคี เป็นเงื่อนไขที่จะอธิบายว่าเราจะขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 

  ได้อย่างไร ภาคีกลไกขับเคล่ือน ในช่วงสถานการณ์โควิด  

  เราสามารถทำาได้
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กองทุนขยะมีบุญ

6
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 เทศบาลตำาบลโคกม่วง อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  

จัดการขยะในพื้นที่ด้วยหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นก็คือการจัดทำากติกา 

หรือธรรมนูญตำาบล กำาหนดเป้าหมายลดขยะในพื้นที่ ไม่มีการวางถังขยะ 

แต่จะมตีารางเวลาและรถจากเทศบาลจดัเก็บขยะให้ตามวนัเวลาทีก่ำาหนด

ร่วมกัน พร้อมมาตรการสำาคัญ คือ จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทุกวันที่  

14 กุมภาพนัธ์ของทกุป ี(ยกเวน้ปนีีท้ีม่สีถานการณ์โควดิ) นำาเงนิทีไ่ด้ไปจดัทำา 

“กองทุนขยะมีบุญ” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม

 พร้อมยกตัวอย่างมาตรการและข้อมูลสำาคัญ ดังเช่นเมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2564 ได้มีการศึกษาองค์ประกอบขยะของตำาบลโคกม่วง เพื่อนำา

ขอ้มลูมาหาแนวทางเพือ่ร่วมกันแก้ไขปญัหา จากการศกึษาขยะจำานวนรวม 

น้ำาหนัก 217.4 กิโลกรัม พบว่า

 1) ขยะทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก โดยเฉพาะถุงใส่ของ  

  สั่งออนไลน์ = 148.2 กิโลกรัม คิดเป็น 68.17%

 2) ขยะผ้าอ้อมสำาเร็จรูป = 7 กิโลกรัม คิดเป็น 3.22%

 3) ขยะอินทรีย์ คือขยะที่ย่อยสลายได้ สามารถนำามาเป็นปุ๋ยได้  

  อย่างดี = 44 กิโลกรัม คิดเป็น 20.24%

 4) ขยะรีไซเคลิหรือขยะทีส่ามารถนำามาขายได ้18 กิโลกรัม คดิเปน็  

  8.28%

 5) ขยะอันตราย = 0.2 กิโลกรัม คิดเป็น 0.09%
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 เมื่อมีข้อมูลเช่นนี้แล้ว จึงออกมาตรการเพื่อให้ตำาบลโคกม่วง 

สะอาด ด้วยมาตรการเสริม ได้แก่

 1. จัดการขยะพลาสติก โดยวิธีอีโคบริค 

 2. ขยะอินทรีย์ ทำาเป็นปุ๋ย/อาหารสัตว์ 

 3. ขยะรีไซเคิล นำาไปจำาหน่าย หรือมอบให้เทศบาลนำาไปขาย 

  นำาเงินเข้าสู่กองทุนขยะมีบุญ เพื่อดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  

  ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบางทางสังคมต่อไป

 4. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถา่นไฟฉาย บรรจภุณัฑ์ใสส่ารเคม ี 

  รวบรวมใสถ่งัแดงทีบ่า้นผู้นำาแล้วเทศบาลจะไปเก็บนำาสง่กำาจดั 

  อย่างถูกวิธี

 ทัง้นีใ้นสว่นขยะทัว่ไปทีไ่มส่ามารถนำามาทำาประโยชนไ์ดแ้ล้วให้นำา

ใส่กระสอบ/ถุง มัดให้เรียบร้อยนำามาวางหน้าบ้าน โดยทางเทศบาลจะมี

รถไปจัดเก็บไม่เกิน 07.00 น.ตามวันเวลาที่กำาหนดและได้แจ้งไว้แล้ว 
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 พร้อมกับเชิญชวนให้จัดการขยะพลาสติก โดยวิธี “อีโคบริค” 

Ecobrick (นำาขยะกระดาษและพลาสตกิบรรจขุวด) ในระยะเวลา 2 เดือน

 1) ทำาให้ทราบว่า อีโคบริค 1 ขวด (1.5 ลิตร) สามารถลดขยะ 

  พลาสติกได ้0.5 กิโลกรัม 1 ครัวเรือนสามารถทำาได้ 2-3 ขวด/ 

  เดือน

 2) จากการเชิญชวนในการประชุม อสม.ตำาบลโคกมว่งในทกุเดอืน  

  พี่น้อง อสม. มีข้อตกลงกันว่าจะนำาอีโคบริคมาบริจาคให้แก่ 

  เทศบาล คนละ 1-2 ขวด/เดือน

 3) จากการเชิญชวนในเวทีประชุมกำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำาเภอ 

  คลองหอยโขง่ ในการประชุมกำานนั/ผู้ใหญบ่า้น ต้องนำาอีโคบริค 

  มาคนละ 10 ขวด เพื่อมอบแก่ กศน.อ.คลองหอยโข่ง เพื่อให้  

  นักเรียนจัดทำาโครงงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์
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 4) จากการเชิญชวนในการประชุมหวัหนา้สว่นราชการ หนว่ยงาน  

  ต่างๆ ในอำาเภอคลองหอยโข่ง ผลคือ ให้หน่วยงาน/องค์กร 

  ต่างๆ ไปขยายผลในองค์กรของตน

 5) จากการลงเชิญชวนในการประชุมระดบัหมูบ่า้น ไดบ้างหมูบ่า้น  

  แล้วนั้น ผลคือ ประชาชนจัดทำาและนำาไปบริจาคให้กับ 

  ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน/บริจาคแก่เทศบาล

 6) จากการเชิญชวน ในหน่วยสถานศึกษา/โรงเรียน ได้ลงไปบาง  

  โรงเรียนแล้วนั้น ผลคือ โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ 

  ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมระดับครัวเรือนและโรงเรียน

 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ 

มูลฝอย โดยแปรรูปขยะเป็นหมวก ด้วยถุงน้ำายาปรับผ้านุ่ม ถุงผงซักฟอก 

กล่องต่างๆ

 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมอาสาสร้างสุข

 มีการรณรงค์ให้นำาเปลือกไข่ทุกชนิด เปลือกหอยทุกชนิด = แลก 

ตน้กล้าสวนครัว จดัทำาโครงการลดขยะอินทรีย ์เพือ่สร้างมลูคา่เพิม่ปุ๋ยสตูร 

แคลเซียมร่วมกับสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คลองหอยโข่ง จำากัด

 โคกม่วงเป็นพื้นที่ทดลองใช้ “ผ้าอ้อมรักษ์โลก” ซ่ึงเป็นผ้าอ้อม 

สำาเร็จรูปที่สามารถซักได้ ลดปริมาณขยะจากผ้าอ้อมสำาเร็จรูปที่มีจำานวน 

มาก ร่วมกับ พมจ.สงขลา 
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 ที่สำาคัญ เพิ่มมาตรการ “ตะแกรงสะสมบุญ” นำาตะแกรงบรรจุ 

ขยะรีไซเคิลวางไว้ในจุดต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน ระดมทุนเข้ามาสู่ 

“กองทนุขยะมบีญุตำาบลโคกมว่ง” สำาหรับดแูล ผู้ปว่ยตดิเตียง ผู้ดอ้ยโอกาส  

ผู้เปราะบางทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ

 และล่าสดุเมือ่วนัที ่1 มถุินายนทีผ่่านมา เวลา 14.00 น. เทศบาล 

ตำาบลโคกม่วง โดยนายสมนึก บุตรคง มอบหมายให้นายนิกร จุลนวล 

ปลัดเทศบาล ร่วมกับกำานนัวโิรจน ์ประกอบการ กำานนัตำาบลโคกมว่ง และ 

อสม.ในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.8 และ ม.9 มอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร น้ำา 

ปลากระป๋อง น้ำามัน หน้ากากผ้า บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป น้ำาปลา ฯลฯ) ให้แก่ 

ผู้ป่วยติดเตียง เป็นการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด 

ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

 หมายเหตุ ตำาบลโคกม่วง เป็นหนึ่งในพื้นที่ความร่วมมือจัดทำา 

ธรรมนูญตำาบลน่าอยู่ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา/สำานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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7
ห้องเรียน
สวนผักคนเมือง On Zoom

ความมั่นคงอาหาร
ในครัวเรือนสํำาหรับคนเมือง
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 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ ดำาเนินการโดยเครือข่าย 

สวนผักคนเมอืง มลูนธิิชุมชนสงขลา โดยการสนบัสนนุจากองคก์ารบริหาร 

ส่วนจังหวัดสงขลา ปกติจะมีการนัดพบกันเดือนละคร้ัง เปิดโอกาสให้ 

สมาชิกได้สัญจรไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของสวนผักคนเมือง มีกิจกรรม 

การเรียนรู้ พบปะสนทนาสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อมีสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบมาพบกันทุกวัน 

อาทิตย์ 09.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting 

 โดยมีครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี ผู้ช่วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

สรุาษฎร์ธาน ีและทมีสวนผักคนเมอืงหาดใหญ ่เปน็วทิยากรหลัก สง่เสริม 

การผลิตเกษตรอินทรีย ์เปน็วธีิการทำาใหค้รบวงจร ทัง้วงจรต้นน้ำา กลางน้ำา 

ปลายน้ำา สร้างเป็นพืน้ทีส่าธิตในการสร้างความมัน่คงในอาหาร จะไมแ่ยก 

ออกจากด้านของเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

 การปลูกผักในพื้นที่เขตชุมชนเมือง แบบหมุนเวียนในระยะเวลา 

3 เดือน มีผักรับประทานตลอด ดังนี้ 

 1.	ถ่ัวงอก ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3 วนั จงึสามารถนำามาบริโภคได้

 2.	ยอดต้นตะวันอ่อน ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 7-10 วัน  

  จึงสามารถนำามาบริโภคได้

 3.	ตน้ออ่นผักบุ้ง ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 7-10 วัน จงึสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 4.	ผักบุ้งจีน ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 14-24 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 5.	กระเพร� ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 30-45 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้
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 6.	คะน้�	 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 30-45 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 7.	กว�งตุ้งฮ่องเต้	 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 35-45 วัน  

  จึงสามารถนำามาบริโภคได้

 8.	กรีนโอ๊ค ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 40-45 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 9.	พริกขี้หนู	ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 45-60 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 10.	แตงกว� ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 45-60 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 11.	มะเขือเปร�ะ ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 45-60 วัน  

  จึงสามารถนำามาบริโภคได้

 12.	มะเขอืเทศ ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 70-90 วนั จงึสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 13.	ชมจันทร์	ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 70-90 วัน จึงสามารถ  

  นำามาบริโภคได้

 14.	ข้�วโพดหว�น	 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 70-90 วัน  

  จึงสามารถนำามาบริโภคได้
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วิธีก�รเพ�ะถั่วงอก	ของป้�ทุม
 1. เจาะรูขวดน้ำา ไม่ถี่หรือกว้างจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ด 

  ถั่วงอกตกลงมา

 2. นำาเมล็ดถั่วเขียวมาล้างน้ำาเปล่า 1-2 น้ำา เพื่อล้างฝุ่น และยา  

  ที่ติดอยู่บนเมล็ดถั่วเขียว

 3. นำาถั่วเขียวมาแช่น้ำาอุ่น จนน้ำาที่กำาลังอุ่นๆ คลายตัวจนเย็น  

  และเติมไตรโครเดอร์มา ลงไป 2 หยด แช่ค้างคืนเอาไว้  

  เพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วเน่า

 4. นำาถั่วเขียวที่แช่อยู่ในไตรโครเดอร์มา มาล้างอีก 2-3 น้ำา 

 5. นำาถั่วเขียวไปใส่ขวด เศษ 1 ส่วน 6 ของขวดที่เจาะไว้

 6. เมื่อนำาเมล็ดถั่วเขียวใส่ขวดเรียบร้อยแล้ว ให้นำาขวดมาเรียง  

  ในตะกร้าที่มีรู เพื่อทำาให้ต้นถั่วที่งอกออกมาไม่ล้ม

 7. นำาตะกร้าที่มีขวดถั่วเขียวอยู่ใส่ลงไปในถุงดำาเพื่อไม่ให้โดน 

  แสงแดด 

103



ผีเสื้อขยับปีก   เล่ม  9

 เมื่อทำาทุกขั้นตอนแล้ว ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนำาตะกร้าที่บรรจุขวด
น้ำาที่มีเมล็ดถั่วเขียวอยู่ออกมาจากถุงดำา เพื่อรดน้ำาใส่เมล็ดถั่วเขียว 1 ครั้ง 
โดยจะใหน้้ำาไหลผ่าน 4-5 นาท ีจะทำาใหเ้มล็ดถัว่ทีก่ำาลังอุ่นๆ กลับมามคีวาม 
ชุ่มช่ืนอีกคร้ัง เมื่อรถน้ำาเสร็จแล้วก็นำาตะกร้าที่บรรจุขวดน้ำาที่มีเมล็ด 
ถั่วเขียวอยู่ใส่กลับลงไปในถุงดำาเหมือนเดิม ซ่ึงจะใช้เวลา 2-3 วัน 
ก็สามารถนำามารับประทานได้แล้ว เป็นการปลูกผักแบบการใช้พื้นที่ที่มี 
ความแคบ และนำาสิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในการทำาการเกษตร 
อย่างเช่น การนำาขวดน้ำามาใช้ปลูกถั่วงอกของป้าทุม

วิธีเพ�ะต้นอ่อนผักบุ้ง	ของป้�ทุม
 1. นำาเมล็ดผักบุ้งมาล้าง 1-2 น้ำา เพื่อล้างฝุ่นหรือยาที่ติดอยู่บน 
  เมล็ดผักบุ้งออก
 2. แช่เมล็ดผักบุ้งด้วยน้ำาอุ่นจนน้ำาแปลสภาพมาเป็นน้ำาเย็น 
 3. เติมไตรโครเดอร์มา ลงไป 2 หยด แช่ค้างคนืเอาไว ้เพือ่ปอ้งกัน  
  ไม่ให้ผักบุ้งเน่า
 4. รินน้ำาที่แช่เมล็ดผักบุ้งอยู่ออกจนสะเด็ดน้ำา และห่อด้วยผ้า 
  1 คืน กับ 1 วัน
 5. เตรียมวสัดุทีจ่ะนำามาเพาะใสใ่นถาด อยา่งเช่น ตะกร้าขนมจนี  
  แก้วน้ำา ถาดใส่ของท่ัวไป ฯลฯ วัสดุที่เตรียมเพาะจะมี 
  ขุยมะพร้าวผสมกับขี้ไส้เดือน ซึ่งจะใช้วัสดุ 2 ส่วน ขี้ไส้เดือน  
  1 ส่วน เอามาผสมให้เข้ากัน
 6. นำาเมล็ดผักบุ้งมาโรยบางๆ บนถาดที่มีวัสดุเตรียมปลูกอยู่  
  โดยจะโรยเมล็ดผักบุ้งให้เต็มถาดแต่เมล็ดผักบุ้งต้องไม่ซ้อน  
  หรือทับกัน
 7. ใช้มือกดเบาๆ เพื่อให้เมล็ดจมลงไปในวัสดุเพาะ 
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 8. นำาวัสดเุพาะมาโรยบนเมล็ดอีกคร้ัง เพือ่จะไมท่ำาใหเ้มล็ดผักบุง้ 
  กลิ้งออกจากวัสดุเพาะ และยังช่วยพลางสายตา นก หนู หรือ 
  สัตว์ชนิดต่างๆ ที่จะมากัดกินเมล็ดผักบุ้ง 
 9. ฉีดสเปรย์น้ำาให้ชุ่ม และนำากระดาษที่มีอยู่มาปิดทับเอาไว้ 
  เพื่อช่วยเก็บความชื่นให้นานมากขึ้น
 หากทำามากกวา่ 1 ถาดขึน้ไป ใหน้ำาถาดมาวางทบัซ้อนกันไว ้หากม ี
เวลาให้รดน้ำาวันละ 3 ครั้ง หรือถ้าไม่มีเวลาให้รดน้ำาวันละ 2 ครั้งก็พอ 
เช้า-เย็น โดยต้องเก็บถาดที่ปลูกผักบุ้งไว้ในที่ร่ม เมื่อผ่านมาถึงวันที่ 2  
ให้ยกถาดที่ซ้อนกันนำามาวางเรียงกัน เพราะต้นผักบุ้งจะเติบโตขึ้นมา 
เร่ือยๆ ซ่ึงจะต้องฉีดสเปรย์น้ำาให้ทั่วไม่ว่าจะเป็นกลางถาดหรือมุมถาด 
ก็ตาม เพื่อจะทำาให้ความชุ่มชื้นมีความสม่ำาเสมอ 2-3 วันแรกจะไม่ให้ต้น 
ผักบุ้งโดนแสงแดด พอ 4-5 วันขึ้นไปสามารถให้ผักบุ้งโดนแดดอ่อนๆ ได้ 
ไมว่า่จะเป็นแสงแดดตอนเช้า หรือตอนเยน็ก็ได้ เมือ่ครบ 7 วนั ก็สามารถ 
นำามาบริโภคได้แล้ว 
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วิธีปลูกผักบุ้งลงแปลง	ของป้�ทุม
 1. หมักดิน เพื่อทำาให้หญ้าที่จะงอกออกมาน้อยลง  

 2. โรยปูนขาวลงไปในแปลงที่จะปลูก เพื่อจะป้องกันการเน่าเสีย 

  ของผักบุ้ง

 3. นำาเมล็ดผักบุง้มาแช่น้ำาทิง้ไว้ 1 คนื และนำามาล้างอีก 1-2 น้ำา  

  เพื่อทำาความสะอาดเมล็ดผักบุ้ง

 4. นำาเมล็ดผักบุ้งที่ล้างสะอาดแล้วใส่ตะแกรง เพื่อร่อนเอาเมล็ด 

  ที่โตไปลงแปลงปลูกก่อน

 5. ใช้น้ำาหมักขี้วัวในการรดน้ำา ซ่ึงจะทำาให้ ผักบุ้ ง เขียวน่า 

  รับประทาน โดยจะรดน้ำา เช้า-เย็น

 เมล็ดผักบุ้งที่ร่อนออกมาจะปลูกเมล็ดที่โตกว่าก่อน จากนั้นก็นำา 

เมล็ดทีเ่ล็กกว่าไปปลูกอีกแปลงจะทำาใหผั้กบุ้งโตไมพ่ร้อมกัน เพือ่ทีจ่ะไดเ้ก็บ 
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ผักบุง้มารับประทานไดอ้ยา่งต่อเนือ่งหมนุเวยีนกัน ซ่ึงผักบุง้แตล่ะแปลงจะม ี

อายุห่างกัน 4-5 วัน หรือ 1 สัปดาห์ โดยการตัดผักบุ้งมารับประทาน 

จะตัดใหเ้หลือเอาไว้สกั 1 ขอ้ เพือ่ใหผั้กบุง้ไดแ้ตกใหม ่และนำามารับประทาน 

ได้อย่างต่อเนื่อง ผักบุ้ง 1 เมล็ดหรือ 1 ต้นจะตัดมารับประทานได้  

2-3 คร้ังก่อนที่จะร้ือ และทำาแปลงใหม่ ทั้งนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ในครัวเรือนได้อีกด้วย

สวนผักภูธ�ร	ก�รปลูก	และจำ�หน่�ยผักสลัด
 โรงเรือนของสวนผักภธูารจะทำาแบบยกแคร่ โดยใช้เหล็กยกแคร่สงู 

ระดับเอว กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ต่อ 1 โรงเรือน ซึ่งโรงเรือนของ 

สวนผักภูธารมีทั้งหมด 9 โรงเรือน 1 โรงเรือนจะปลูกผักได้ประมาณ  

200 ต้น ลักษณะโรงเรือนจะดัดโคง้หลังคาอยา่งงา่ย ใช้ PE 150 ไมครอน 

มุงหลังคากันน้ำา ส่วนด้านข้างจะเปิดโล่งทั้งหมด ซ่ึงจะเป็นโรงเรือน 

แบบเปิดที่ไม่มีแมลงมารบกวนผัก โดยจะมีความแตกต่าง หากไปปลูกผัก 

ในสวน ไมว่า่จะเปน็สวนยาง สวนทเุรียน ฯลฯ ทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ของ 

พวกแมลงจะทำาให้ผักเสียหายทันที

 ขั้นตอนก�รเตรียมดิน	
 1. หน้าดิน 

 2. แกลบดิบ หรือแกลบดำา

 3. ขุยมะพร้าว

 4. มูลขี้วัว

 5. ใส่ EM น้ำาสับปะรด และน้ำาตาลแดง

 6. นำามาผสมให้เข้ากัน และหมักทิ้งไว้เพื่อเตรียมดินมาปลูกผัก
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 ขั้นตอนก�รปลูกต้นกล้�	
 1. ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการมา

 2. โกยหน้าดิน และขี้ไส้เดือนจากแปลงที่ใช้ไปแล้ว นำามาร่อน

 3. นำาดินที่ร่อนมาแล้วผสมกับแกลบดิบ 1 ต่อ 1

 4. คลุกเคล้าแล้วบีบสังเกตดูถ้าไม่มีน้ำาออกมา และเป็นก้อน  

  แสดงว่ามีความชื้นพอดี

 5. นำาดินที่ผสมแล้วมาใส่ในกระถางขนาด 4 นิ้ว

 6. นำาเมล็ดพันธุ์มาโรยในกระถางที่ได้ใส่ดินลงไปแล้ว โดยต้อง 

  โรยเมล็ดพันธ์ุห่างๆ ประมาณ 50 ต้น อัตราที่ต้นกล้า  

  จะรอดประมาณ 20 ต้น

 7. นำาน้ำาทีเ่ปน็ละอองมาฉดีเพือ่ทีจ่ะไมใ่หน้้ำาลงไปในกระถางเยอะ  

  จนเกินไป

 

 ซ่ึงการเพาะ หรือปลูกตน้กล้าใช้เวลาประมาณ 24 ช่ัวโมง ต้นกล้า 

ก็จะงอกออกมา เมื่อต้นกล้าอยู่มาถึงวันที่ 3 ต้องนำาต้นกล้าออกมารับ 

แสงแดดทนัท ีเหตุผลทีต่อ้งนำาตน้กล้าออกรับแสงแดดเพราะถา้ผ่าน 3 วนั 

ไปต้นกล้าจะไมโ่ตภายใน 45 วนั หรือไมโ่ตเลย แสงแดดทีต้่องใหต้้นกล้าไดรั้บ 

คือ 50% 
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	 ก�รย้�ยต้นกล้� 
 เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 5 วัน จะต้องย้ายต้นกล้าไปไว้ในโรงเรือน 
เพือ่ปอ้งกัน นก หรือสตัวช์นดิตา่งๆ มาทำาลายตน้กล้า จากนัน้เล้ียงตน้กล้า 
ตั้งแต่หว่านเมล็ดประมาณ 21 วัน กรณีต้นกล้าโตก่อน 21 วัน ให้นำา 
ตน้กล้าลงแปลงปลูกไดเ้ลย เมือ่นำาผักลงแปลงแล้ว สตัว์จำาพวกหนอนก็เร่ิม 
วางไขท่นัท ีเพราะก่อนทีเ่ราจะนำาผักมาลงแปลงหนอนก็ไดว้างไขใ่นดนิรอ
อยู่แล้ว โดยหนอนจะแพร่ระบาด และกัดกินพืชผักที่เราปลูกทันที ซึ่งจะ 
ใช้สารชีวภณัฑ์ในการกำาจดัหนอน หรือเมล็ดทีม่ากัดกินพชืผักทีป่ลูก จะใช้ 
สารชีวภัณฑ์ฉีดกำาจัดแมลงทุก 3 วัน ใน 1-2 อาทิตย์แรก  
 ส�รชวีภณัฑ	์คอื สารทีใ่ช้สำาหรับปอ้งกันกำาจดัศตัรูพชืทีผ่ลิตหรือ
พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ แต่ไม่นับรวม 
สารทีส่กัด หรือแยกไดจ้ากสิง่มชีีวิตทีเ่ปน็สารเคมเีชิงเดีย่ว เช่น ไพรีทรอยด ์
นโิคติน อะบาเมก็ติน ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยไมใ่หร้าก และโคนของพชืทีเ่ราปลูกเนา่
 สิ่งที่ใช้ในการบำารุงผักอีกอย่าง คือ ฮอร์โมนนมสดไข่ไก่ น้ำาหมัก 
มูลขี้วัว และน้ำาหมักหน่อกล้วยนำามาผสมให้เข้ากัน และใส่บัวรดน้ำารดทุก
อาทิตย์ให้ได้ 4 ครั้ง หรือรดทุกวันก็ได้แล้วแต่สะดวก ซึ่งจะช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารให้แก่ดิน เหตุผลเพราะดินเดิมที่เคยปลูกไปแล้วอาจมีธาตุอาหาร 
ไม่เพียงพอต่อการปลูกผักครั้งใหม่ ซึ่งฮอร์โมนนมสดไข่ไก่ น้ำาหมักมูลขี้วัว 
และน้ำาหมักหน่อกล้วย จะสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินได้

ก�รปลูกผักบนด�ดฟ้�
 การปลูกผักบนดาดฟา้ของคุณเจริญวฒุ ิไตรสวุรรณ แต่เดมิทำางาน 
ด้านสถาปนิกอิสระ ได้กลับมาอยู่บ้านที่เป็นตึก 4 ช้ันและมีดาดฟ้า 
วา่งอยู ่จงึมคีวามคดิว่าอยากออกแบบทำาอยา่งไรไมใ่หเ้กิดเปน็ความเปล่า 
ประโยชน์บนดาดฟ้าให้เกิดเป็นการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และแก้ปัญหา 
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ที่ทำาให้เกิดอากาศร้อน จึงเร่ิมคิดปลูกผักจากพื้นที่บนดาดฟ้ากว่า 100 
ตารางเมตร จากที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเกษตรเลย และได้ทดลอง 
ปลูกทดลองค้นหาไปเร่ือยๆ ต่อมาเร่ิมทดลองการใช้ดินในการปลูกผัก 
ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้นิสัยของดินกับพืชที่เหมาะสมกัน เช่น 
พชืชนดินีจ้ะต้องปลูกด้วยดินร่วนปนทราย หรือปลูกดว้ยดนิร่วนอยา่งเดยีว 
เป็นต้น จึงตัดสินใจที่จะปลูกผักไฮโดรฯ จากการใช้ระบบโครงเหล็กเป็นตัว
ให้น้ำาวิ่งผ่าน และควบคุมการให้น้ำาด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ต่อมาเกิด 
ปัญหาผลผลิตของผักไฮโดรฯ เพิ่มมากขึ้นจนล้นและเกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมี จึงรื้อการปลูกผักไฮโดรฯ ออก หันมาปลูกผักสวนครัวแทน เช่น 
ผักหวาน ดอกมะลิ ผักชีฝร่ัง ชะอม ผักน้ำา ตะไคร้ ผักบุง้ มะนาว ถัว่ฝกัยาว 
แตงกวา กะเพรา โหระพา พริกขี้หนู อัญชัน ดอกแค เตยหอม เป็นต้น 
มีวิธีการปลูกดังนี้
 1. ทำาการเพาะตน้กล้าจากเมล็ดพนัธ์ุจนถงึกล้าพร้อมปลูกใช้เวลา  
  14-15 วัน
 2. เตรียมดินโดยใช้ดินร่วนปนทราย พร้อมกับใช้ใบก้ามปูหมัก  
  ปุย๋คา้งคาว ปุ๋ยไสเ้ดือน อิฐ และขยุมะพร้าว หลังจากนัน้หมกัทิง้ไว ้ 
  7-10 วัน ใส่ดินในถุงหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ให้เพียงพอ 
  กับปริมาณที่ยกเคลื่อนย้ายได้ไหว
 3. จากนั้นนำาไปปลูกในแปลง และที่แปลงจะเป็นกระสอบขนาด 
  หน้ากว้าง 6 นิ้ว 
 4. ทำาช้ันให้เหมาะกับความสูงของผู้ปลูกประมาณ 1 เมตร  
  เพื่อความสะดวกในการดูแล
 5. ใช้สแลนคลุม เพือ่ชะลอการรับแสงแดดโดยตรงของตน้พชืและ 
  รับแสงมากเกินไป
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เทคนิคพิเศษก�รปลูกของคุณเจริญวุฒิ
 1. ในการเตรียมดนิของคณุวฒุนิัน้ ไดใ้ช้วิธีการใช้อิฐผสมไปพร้อม 

  กับการเตรียมดนิ เพือ่ตอ้งการทีจ่ะให้รากของพชืเกิดความเยน็ 

  มากขึ้น เกิดเป็นช่องว่างในอากาศได้เยอะต่อการปลูกบน 

  สภาพอากาศที่ร้อนบนดาดฟ้าทำาให้พืชไม่เกิดความเหี่ยวเฉา

 2. ใช้ถ่านผสมไปกับการเตรียมดิน เพื่อต้องการให้ถ่านเข้าไป 

  กำาจัดโรคที่เกิดจากเช้ือราในดินได้ และสามารถป้องกันการ 

  ติดเชื้อของรากได้ดี

 3. ใช้วธีิการจดัหมวดของพชืทีป่ลูก เนือ่งจากสภาพอากาศทีร้่อน 

  บนดาดฟา้ ตนจงึแยกออกเปน็ 2 หมวดหมูด่ว้ยกัน 1) ชนดิที ่

  โดนแดดได้โดยไม่ต้องคลุมแดด เช่น มะนาว ตะไคร้ เป็นต้น 

  2) ชนิดที่โดนแดดได้ไม่นาน เช่น ผักบุ้ง ผักกาด เป็นต้น

 ในการใช้ดาดฟ้าของคุณเจริญวุฒิเพื่อใช้ในการปลูกผักนั้น 

ตอ้งการทีจ่ะทำาใหเ้กิดเปน็ความเยน็และต้องการใช้พชืมาคลุมเพือ่ปอ้งกัน

ความร้อนจากแสงแดดที่มาสะสมอยู่ในพื้นปูนของดาดฟ้า เพราะการ ปลู
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กผักบนดาดฟ้าแบบนี้ลดขยะจำาพวกเศษอาหาร ที่สำาคัญทำาให้ตึก 

เย็นลงกว่าเดิมมาก ช่วยให้ประหยัดไฟในการทำาความเย็นได้อีกไม่น้อย 

เพราะไดจ้ากน้ำาทีผ่่านการรดใหกั้บพชื ไดไ้หลซึมสูพ่ืน้ปนู อีกทัง้ยงัไดบ้ริโภค 

ผักทีป่ลูกขึน้มาเอง ทีม่คีวามปลอดภยั สด สะอาดอยูต่ลอดเวลา สามารถ 

ลดความเสี่ยงที่จะต้องออกไปบริโภคผักตามท้องตลาดในสถานการณ์โรค

ระบาดโควิด-19 ได้อีกด้วย พร้อมกับมีช้ันดาดฟ้าที่เกิดเย็นใจในการ 

พกัผ่อนหยอ่นใจ สแลนทีค่ลุมในบางจดุทำาใหแ้ดดในยามนีไ้มร้่อนมากนกั 

สอดคล้องกับปูนทีไ่มไ่ดค้ลายความร้อนออกมา จงึทำาให้การเดนิชมแปลง

ผักบนดาดฟ้าได้สบายๆ เกิดความเขียวขจีตา เกิดเป็นความสบายใจ

 การสร้างความมั่นคงอาหารในครัวเรือน สวนผักคนเมือง มีบัญชี 

รายการเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด 29 รายการ ซ่ึงเมล็ดพันธ์ุแต่ละชนิดเป็น 

พันธ์ุพืชทั่วไปที่จะให้สมาชิกไปปลูก ก่อนจะนำามาเพาะนั้นต้องมีการ 

ตากแดด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เช้ือราลดลง หากเป็นจำาพวกถั่วฝักยาว 

แตงกวา สามารถเพาะลงในกระถางขนาด 8-10 นิ้วได้เลย โดยไม่จำาเป็น 

ต้องให้พืชโดนแสงสว่างเต็มที่ สามารถนำาแก้วพลาสติกเจาะรูให้มีอากาศ

หายใจครอบไว้เพื่อป้องกันแมลง ส่วนพืชพันธุ์ชนิดอื่นสามารถเพาะปลูก 

ไดใ้นภาชนะตามความเหมาะสมได้เลย เช่น บวบ ขีพ้ร้า ฟกัขา้ว ควรปลูก 

ในภาชนะทีส่ามารถเล้ือยได ้หรือมซุ้ีมใหเ้กาะเมล็ดพนัธุอิ์นทรียห์รือเมล็ด 

พันธ์ุพื้นเมืองสามารถเก็บอายุการรักษาได้ตลอด แต่มีระยะเวลาการ 

เก็บเกี่ยวผลผลิตนาน
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วิธีก�รดูแลเมล็ดพันธุ์พืช
 1. สังเกตเมล็ดพันธ์ุในส่วนของเปลือกว่าเป็นอย่างไร หากเป็น
  เปลือกแข็งให้ใช้วิธีการแช่ในน้ำาร้อนหรือน้ำาอุ่น และหาก
  เมล็ดพันธ์ุที่มีเปลือกบางให้ใช้วิธีของการแช่น้ำา 12 ช่ัวโมง 
  ก่อนการนำาไปปลูก 
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 2. เมื่อได้เมล็ดพันธ์ุพืชมาต้องกระตุ้นก่อน โดยใช้วิธีการนำา 
  เมล็ดพันธุ์มาตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อราหรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับ 
  เมล็ดพันธุ์ และเป็นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์
 
ก�รปลูกฟ้�ทะล�ยโจร	โดยครูไก่	วุฒิศักดิ์	เพ็ชรมีศรี
 สรรพคุณของฟ้�ทะล�ยโจร มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่จะช่วย 
ในการบรรเทาอาการการติดเช้ือโควิด-19 และบรรเทาอาการเป็นหวัด 
แก้เจ็บคอ น้ำาหมูกไหล การติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งการใช้ฟ้าทะลายโจร 
จะใช้เมื่อเริ่มมีอาการ 5 วันและไม่ควรเกินจาก 5 วันที่มีอาการ
 ก�รเพ�ะฟ้�ทะล�ยโจรมี	2	วิธี	ดังนี้
 1. การเพาะโดยใช้เมล็ด สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ประมาณ 
5 เดอืนคร่ึง เร่ิมระยะจากการเพาะตน้อ่อนทีใ่ช้ประโยชนไ์ด ้ออกใบในการ 
เก็บเก่ียวดอกและเมล็ด โดยให้สังเกตดอกของฟ้าทะลายโจรจะมีสีขาว 
เมื่อออกดอกประมาณ 1 เดือนครึ่งก็จะแก่และแตกกระจาย หลังจากนั้น 
ต้นก็จะตายทันที หรือหากไม่อยากให้ต้นตายไปจะต้องตัดเมื่อเร่ิมออก 
ดอก ต้นจะแตกก่ิงและเร่ิมออกดอกใหม่จะต้องทำาการตัดดอกอีกคร้ัง 
เพื่อรักษาต้นที่เราปลูกเอาไว้ 
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 2. การขยายพนัธ์ุก่ิง ก่ิงของฟา้ทะลายโจรจะประกอบดว้ย 3 สว่น 

คือ ลำาต้น ใบ ดอก ซ่ึงมีวิธีการเพาะโดยใช้กระทิงแดงที่เป็นยาชูกำาลัง  

เพื่อเร่งรากและลำาต้นแข็งแรงในการดูดน้ำา โดยจะใช้จำานวน 1 ฝา 

ใส่ลงไปในน้ำาเพื่อแช่ก่ิงประมาณ 5-10 นาที ในการดูดซึมสารต่างๆ 

ที่อยู่ในกระทิงแดง โดยใน 1 ต้น สามารถตัดแยกออกมาได้อีกประมาณ 

4 ต้น ดังนี้

 - ราก จะตัดแต่งเพื่อทำาการปักชำา โดยการนำาไปแช่ในน้ำา

 - กิ่ง จะตัดในส่วนของกิ่งโคน กิ่งปลาย และกิ่งยอด โดยข้อที่ 1 

ของก่ิงสว่นล่างสดุจะใช้สำาหรับการแตกราก ขอ้ที ่2-4 จะใช้สำาหรับแตกก่ิง 

โดยข้อแตกรากจะใช้ต้องเว้นไว้ประมาณ 1 เซนติเมตรเพื่อใช้ในการปักชำา 

และใหตั้ดใบออกใหเ้หลือใบละคร่ึงเพือ่ลดการคายน้ำา และใหน้ำาก่ิงในสว่น

ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ำาประมาณ 5 นาที ซ่ึงในส่วนของยอดนั้นจำาเป็น 

ต้องแยกกับก่ิงอ่อนและก่ิงแก่ในการปักชำา โดยจะใช้เวลา 14-15 หรือ 

21 วัน ในการออกราก
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	 วิธีก�รปักชำ�	มี 2 วิธีดังนี้
 - ก่ิงอ่อนและก่ิงแก่ สามารถนำาไปปักชำาในภาชนะที่เตรียมไว้ 

ได้เลย เนื่องจากลำาต้นมีความแข็งแรงและไม่ส่งผลต่อการฉีกออกของก่ิง 

ในการปักชำา เมื่อรากงอกเต็มที่ก็จะต้องนำาไปปลูกในกระถ่าง

 - ยอดอ่อน ควรจะใช้ไม้จิ้มฟันในการเปิดรูก่อนการปักชำา  

ซ่ึงไม่ควรที่จะปักลงไปโดยตรง เพราะจะทำาให้เกิดแผลถลอกได้ง่าย เมื่อ 

รากงอก สามารถปลูกไว้ในภาชนะเดิมได้เลยไม่จำาเป็นต้องย้ายไปปลูก 

ในภาชนะอื่น
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 ระยะท่ีมสี�รแอนโดรกร�โฟไลดท่ี์ดท่ีีสุด	คอื ระยะทีอ่อกดอกบาน 
50% หรือประมาณ 120 วัน โดยมีวิธีการนำาไปใช้ดังต่อไปนี้

 - ตัดต้ังแต่โคนและเว้นรากเอาไว้ประมาณ 2-3 ข้อ เพื่อให้ 

สามารถแตกใหม่ได้อีก

 - ล้างทำาความสะอาดและนำาไปตากแดด โดยเลือกใบทีไ่มม่เีช้ือรา 

ปนเปื้อน

  

ก�รปักชำ�ฟ้�ทะล�ยโจร	
 โดยใช้วิธีการ 3 ข้อตัด เพราะจะได้จำานวนปริมาณเยอะขึ้น 

 ข้อ 1 ในการขยายพันธุ์พืช ส่วนที่อยู่ใต้ดิน คือราก 

 ข้อ 2-3 ส่วนบนดิน คือการแตกยอดออก 

 เหตุผลที่ใช้ 3 ขั้นตอน คือ สามารถขยายพันธุ์ให้ได้จำานวนต้น 

มากขึ้น เนื่องจาก 1 กิ่ง สามารถแตกออกมาได้ 3-4 กิ่ง หากมียาชูกำาลัง 

ก็สามารถนำามาผสมน้ำา 1 ฝา เพือ่ใหใ้นสว่นทีต่อ้งการปกัชำา ให้มลัีกษณะ 

สดช่ืนขึน้ ก่อนจะปลูกลงดนิ ระยะเวลา 4–5 วนั จะดไูดว้า่ ฟา้ทะลายโจร 

ติดหรือไม่ การรดน้ำาเช้า 1 ครั้ง 

 หลักจากระยะเวลา 14 วัน รากจะออก และ 1 เดือน จะสามารถ 

ปลูกลงดินได้ และต้องกดดินให้แน่น กดข้อให้ลงดินลึกประมาณ 1 ข้อ

วิธีก�รเตรียมหลุม
 1. เตรียมแผงเพาะขนาด 60 หลุม ต่อ 1 แผง

 2. ใช้ไม้นำา เพื่อให้เป็นหลุม

 3. กิ่งที่เตรียมไว้ ใส่ลงในหลุม และใช้มือกดดินให้แน่นขึ้น ระยะ 

เวลา 1 อาทิตย์ จะสามารถดูได้ว่ากิ่งสมบูรณ์หรือไม่
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ก�รใช้ตู้อบพลังง�นแสงอ�ทิตย์ในก�รต�กฟ้�ทะล�ยโจร
 1. ต้องล้างฟ้าทะลายโจรให้สะอาด

 2. ตากลมให้แห้ง 

 3. เข้าตู้อบ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ จะทำาให้ 

แหง้สนทิ ไมอั่บช้ืน ปลอดภยัจากฝุน่ละออง โดยระยะเวลาการตากจะอยูท่ี ่

2-3 วัน และนำามาใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น 

สรรพคุณของฟ้�ทะล�ยโจร
 ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีฤทธ์ิเย็น ช่วยปรับลดความร้อน 

ในร่างกาย เมื่อมีอาการไข้หวัด ไอ และเจ็บคอ เพื่อรักษาความสมดุล 

ในร่างกาย จึงนิยมใช้ประโยชน์ฟ้าทะลายโจรในการรักษาไข้หวัด 

ไข้หวัดใหญ่ บรรเทาอาการอักเสบ เช่น หลอดลมอักเสบ คออักเสบ 

และต่อมทอนซิลอักเสบ ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เป็นต้น
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ดินพร้อมปลูกและไล่แมลง
 มีส่วนผสมดังนี้

 1. เนือ้ดนิ เลือกหนา้ดนิทีม่จีากดนิในกระสอบก็ได้ หรือดินถมก็ได้ 

ซ่ึงพอจะมขียุมะพร้าว แกลบดำา ใบไมแ้หง้ แต่ขาดธาตุอาหาร ทำาใหผั้กไมโ่ต 

นำาดินมาเทกองในกะบะ

 2. ใส่เศษผัก เศษผลไม้ที่เหลือทิ้ง และสับให้ละเอียด

  N หาได้จากผักหรือผลไม้เปลือกสีเขียว

  P หาไดจ้ากผักหรือเปลือกผลไมส้เีหลือง น้ำาตาล มว่ง น้ำาเงิน

  K ปุ๋ยคอก ก้อนเห็ดหมดอายุ
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 3. ปุ๋ยคอก ทีม่าจากมลูสตัว ์ตากแดดใหแ้ห้งฆา่เช้ือ หรือไขห่นอน 

ที่อาจผสมมา

 4. ใส่ราเขียว นอกจากนั้นยังสามารถใส่เปลือกไข่ สารไล่แมลง 

กากชา กลีบดาวเรืองลงไปด้วยกัน

 5. คลุกด้วยกันกับน้ำาหมักชีวภาพ (ควรหมักเองจากขยะเปียก 

ในครัวเรือน)

 6. เทใส่กระสอบทิ้งนอนไว้และหมั่นพลิกกลับไปมา ทิ้งไว้ในที่ร่ม 

ไม่ต่ำากว่า 2 สัปดาห์ ก่อนนำาไปใช้

 หม�ยเหตุ	 ดินพร้อมปลูกไม่เหมาะที่นำาไปปลูกแบบหยอดเมล็ด 

ควรเพาะต้นกล้าก่อนนำาไปปลูก

ก้อนอ�ห�รกล�งสำ�หรับผัก
 ก้อนอาหารกลางสำาหรับผัก ใช้สำาหรับเป็นธาตุอาหารให้ผัก  

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน เพิ่มเติมจุลินทรีย์ให้กับพื้นดิน ซ่ึงก้อนอาหารกลาง 

สำาหรับผักสามารถอยู่ในดินได้นาน โดยจะใช้ประโยชน์จากข้าวที่เหลือใช้ 

ในครัวเรือนมาทำาเป็นก้อนอาหารสำาหรับผัก

วิธีทำ�ก้อนอ�ห�รกล�งสำ�หรับผัก
 1. นำาขา้วสกุหรือขา้วเสยี ขา้วเหลือทิง้ในครัวเรือน นำามาเทใสถ่าด 

คลุกกับขี้วัว รำาข้าวหรือแป้งข้าวสาลี

 2. ราดด้วยน้ำาหมักชีวภาพ และคลุกให้เข้ากัน
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 3. นำากล้วยทีส่กุงอมแล้วมาปอกเปลือก ขยำากับกองขา้ว ปัน้เปน็ 

ก้อนเท่ากำาปั้น

 4. นำาไปตากแดดให้หมาดประมาณ 30 นาที เก็บไว้ในที่ร่ม 

รอจนเกิดฝ้าขาว

 5. นำาไปฝังในดินกระถางปลูกต้นไม้ให้ผัก และทำาให้สิ่งมีชีวิต 

ที่อยู่ในดินดูดกลืนไปใช้
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ก�รฝึกทำ�น้ำ�เอนไซม์
 การทำาน้ำาเอนไซม์ ต้องนำาเศษหรือเปลือกผลไม้มาผสมกับ 

น้ำาเปล่าและน้ำาตาลใส่ขวดทิ้งไว้ จะใส่ไว้ในขวดน้ำาอัดลมหรือขวดน้ำาทั่วไป

ก็ได้ โดยการทำาน้ำาเอนไซม์ ต้องหมักไว้ในขวดน้ำาอย่างน้อย 7 ถึง 14 วัน 

เมือ่ครบตามกำาหนดเวลาแล้ว ใหน้ำามากรองใสอี่กขวด เพือ่ใหเ้หลือแต่น้ำา 

เอนไซม ์ปริมาณน้ำาต้องมคีวามหวานกว่าตัวทีน่ำามาหมกั คอื เปลือกผลไม ้

ซ่ึงคณุสมบตัจิะไมเ่หมอืนน้ำาหมกัทัว่ไป เพราะน้ำาหมกัประเภทนีจ้ะมคีวาม 

หอมจากผลไม้ที่นำามาหมัก แต่ถ้าหมักเกิน 14 วัน หรือ 1 เดือน 

น้ำาหมกัเอนไซม ์จะกลายเปน็น้ำาหมกัทัว่ไปทนัท ีซ่ึงกากทีก่รองออกมาแล้ว 

จะนำาไปทำาเป็นปุ๋ยหมักโดยไม่ทิ้งให้เสียเปล่า น้ำาหมักที่กรองออกมาแล้ว 

จะนำาไปตั้งเอาไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดด เหตุผลเพราะแสงแดดจะทำาให้
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เกิดการสลายตัวของธาตุอาหาร จะมวีธีิใช้ คอื ใหริ้นใสฝ่าขวดน้ำา ประมาณ 

2 ฝา ผสมกับน้ำาเปล่า 1 ลิตร และนำามาฉีดพ่น ราดรดให้กับพืชผัก หรือ 

ต้นไม้ได้เลย

วิธีก�รทำ�น้ำ�เอนไซม์
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย ขวดน้ำา เปลือกผลไม้ 

น้ำาตาล น้ำาสะอาด

 2. นำาเปลือกผลไมม้าทำาความสะอาด ถา้ผลใหญใ่ห้แบง่เปน็ช้ินเล็ก 

แล้วใส่ในภาชนะขวดน้ำา ตามอัตราส่วนโดยเหลือพื้นที่ของภาชนะเพื่อให้

อากาศภายในมีการหมุนเวียน

 3. ปิดฝา และทำาประวัติติดข้างภาชนะดังนี้

  - ชนิดของผลไม้

  - วัน เดือน ปี 

 4. เมือ่ไดร้ะยะเวลา 7-14 วันแล้ว กรองกากกับน้ำา แยกออกจากกัน 

 5. นำาตัวกากที่ได้แยกออกจากน้ำาแล้วไปทำาเป็นปุ๋ยหมัก

 6. นำาน้ำาทีห่มกัแล้ว ประมาณ 2 ฝาของขวดน้ำา มาผสมกับน้ำาเปล่า 

1 ลิตร และนำาไปพ่น หรือรดน้ำาผักได้เลย

 ส่วนผสมและอุปกรณ์	

 1. เปลือกผลไม้

 2. น้ำาตาลทรายแดง

 3. น้ำาเปล่า

 4. ขวดน้ำา
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วิธีก�รทำ�ถั่วงอกน�โน
 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

 2. ตะกร้าเล็กๆ ที่บรรจุขนมจีน

 3. ผ้าขนหนู หรือกระสอบปานที่เก็บน้ำาได้นาน ให้ความชุ่มชื้น 

ได้เป็นระยะเวลานาน

 4. ถังที่มีฝาปิด หรือกล่องโฟม และมีรูด้านล่าง

 วิธีขั้นตอนก�รทำ�

 1. นำาถั่วเขียวมาล้างกับน้ำาสะอาดเพื่อคัดเมล็ดเสียออก

 2. นำาถัว่เขยีวทีล้่างแล้ว มาแช่น้ำา โดยจะใช้น้ำาร้อน 1 ถว้ย ผสมกับ 

น้ำาเย็น 1 ถ้วย ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3 ชั่วโมง

 3. นำาผ้า หรือกระสอบปานที่ชุ่มน้ำามาวางในตะกร้า

 4. นำาเมล็ดถัว่เขยีวทีแ่ช่น้ำา ครบ 3 ช่ัวโมงแล้ว มาใสใ่นกร้าทีม่ผ้ีา 

ชุ่มน้ำาวางอยู่ และเกลี่ยให้เมล็ดกระจายโดยไม่ซ้อนกัน
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 5. นำาตะกร้าอีกใบมาวา่งทบัตะกร้าทีไ่ดใ้สถ่ัว่เขยีวไปแล้ว แล้วทำา 

แบบเดิมเหมือนกับตะกร้าใบแรก ทำาแบบนี้ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะพอดี 

กับความสูงของถังที่เราเตรียมไว้

 6. จากนัน้นำาถัว่เขยีวทีใ่สต่ะกร้าแล้ว นำามาใสใ่นถัง และปดิฝาให้ 

เรียบร้อย รดน้ำาทุก 2 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดเวลา จะใช้เวลา 

ประมาณ 3 วนั ก็สามารถเก็บมารับประทาน และจำาหนา่ยได ้หากจะหยดุ 

การเจริญเติบโต หรือรับประทานไม่ทันสามารถนำามาแช่ตู้เย็นได้ ถั่วงอก 

จะอยู่ได้ประมาณ 7 วัน โดยไม่มีการเจริญเติบโต หรือยาวขึ้น
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10 ปี
ธรรมนูญลุ่มนํำ้า ภูมี

8
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 ลุ่มน้ำาภูมีเป็น 1 ใน 10 ของลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย 

ลำาน้ำา 35 สาย กินพืน้ที ่2 อำาเภอคอื ควนเนยีงและรัตภมู ิในอดตีลุ่มน้ำาภมู ี

มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศและการก่อต้ังชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ 

ลุ่มน้ำาที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ในทุกด้าน ป่าต้นน้ำาเต็มไปด้วยพืชสมุนไพร 

ไม้หายาก แต่มาถึงจุดเปล่ียนเมื่อมีการให้สัมปทานป่าไม้ พื้นที่กลางน้ำา 

มีคลองสำาคัญคือคลองเคียน ลอดผ่านเขาคูหา ต่อมามีการให้สัมปทาน 

ระเบดิหนิเขาคหูา และการทำาบอ่ทรายเถือ่น ปลายน้ำาเคยเปน็ทา่เรือขนสง่ 

สินค้า มีการค้าขาย เป็นแหล่งสัตว์น้ำาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นทะเล 

3 น้ำา ต่อมาสภาพน้ำาเปลี่ยนแปลงไป อดีตมีความเชื่อว่าน้ำาที่นี่ใสสะอาด

เป็นน้ำาศักดิ์สิทธิ์ ผลจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและไม่เกิด 

ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ทรัพยากรค่อยๆ เสื่อมโทรมและหดหายไป 

จึงได้เกิดการรวมตัวของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำาขึ้นเป็น “เครือข่ายอนุรักษ์และ 

พัฒนาลุ่มน้ำารัตภูมี” (นำาช่ือรัตภูมิมารวมกับภูมี-หมายถึงอาณาจักร 

ดินแดง) ในปี พ.ศ.2547 นำาโดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และกลุ่ม 

อนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น น้ำาตก วิถี 

วัฒนธรรม สภาองค์กรชุมชน ประกอบ 

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำา 

ภูมิปัญญา มีการล่องแพแลคลอง 

จัดการขยะ ลาพา เชื่อมโยงเครือข่าย 

ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

 ต่อมาปี 2552 มีแนวคิด 

ที่จะจัดทำา “ธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี” ขึ้น 

เพื่อใช้เป็นกติกา ข้อตกลง สัญญา 

ระเบียบหรือข้อปฏิบัติ ให้ชุมชนใน 
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พืน้ทีลุ่่มน้ำาไดใ้ช้ในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเปน็ธรรม ปรารถนาให้มคีวาม 

สมดลุกันระหวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง บนหลักศาสนา 

วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ 

ลุ่มน้ำา ฐานคดินีร้วมกับจติสำานกึในการอนรัุกษท์รัพยากร นำามาสูก่ารสร้าง 

ความตระหนักร่วมกัน หลอมรวมดวงใจของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องและนำา 

ไปสูก่ารพฒันาระบบการเมอืงการปกครองของชุมชน ในการดแูลทรัพยากร 

ในพื้นที่ลุ่มน้ำาภูมี จนแล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี 2554

 

เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น
 • เป็นกติกาหรือข้อตกลงของชุมชนที่ใช้ร่วมกัน

 • เพื่อนำาไปสู่การสร้างให้เกิดสังคมที่เป็นสุขของคนในชุมชน 

  ในการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีความสมดุลระหว่าง 

  การพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง บนฐานหลักศาสนา  

  วถิภีมูิปญัญา ขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรมของท้องถิน่

 • เพื่อสร้างจิตสำานึก สร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน ในการ 

  ร่วมกันจัดการชุมชนท้องถิ่นตนเอง
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 • เพื่อพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนไปสู่การ 

  จัดการตนเอง ในทุกด้านในชุมชนท้องถิ่นให้ได้จริง

 • มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำานาจในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากร 

  ที่มีอยู่ของชุมชน บนฐานคิดที่ประชาชนในแต่ละชุมชน 

  ท้องถ่ิน เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเสมอภาค  

  เท่าเทียม การติดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของที่ 

  เปน็ผู้กำาหนดเอง และบนพืน้ฐานความรับผิดชอบ ความโปร่งใส  

  และตรวจสอบติดตามได้

 กระบวนการไดม้าซ่ึงธรรมนญูลุ่มน้ำาภมู ีได้มตัีวแทนในทกุภาคสว่น 

ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำาภูมี ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน 

จากชุมชน ประชาชน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย วัด มัสยิด กลุ่ม องค์กร 

สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท่องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึภาคเีครือขา่ยตา่งๆ ไดช่้วยกันระดมความคดิยกร่างธรรมนญูลุ่มน้ำา 

ภูมีขึ้น จากนั้นได้นำาร่างธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี ไปทำาการประชาพิจารณ์ 

ในพื้นที่ต่างๆ โดยจัดเวทีเพื่อนำาเสนอร่างธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี และเปิด 

รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำา 

รวม 10 เวที มีผู้เข้าร่วมประมาณ 450 คน จากนั้นได้มีการทำาการ 

ประชาพิจารณ์เวทีใหญ่อีก 1 คร้ัง เพื่อนำาเสนอร่างธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมิ 

ที่ผ่านการปรับแก้แล้วต่อที่สาธารณะ เพื่อลงฉันทามติในการรับร่าง 

ธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมีและการประกาศใช้

 โดยความสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งซาติ 

(สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
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7	ขั้นตอนดำ�เนินก�ร
 1. เปิดเวทีหมู่บ้าน ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางที่จะ 

ทำาให้หมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ยกร่างธรรมนูญชุมชน โดยตัวแทนจากชาวบ้านในประเด็น 

ต่างๆ โดยนำาขอ้มลูจากเวทหีมูบ่า้น ในขอ้ (1) มายกร่าง พร้อมความคิดเห็น 

เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ครบถ้วนในเรื่องนั้นๆ 

 3. นำากรอบแนวคิดร่างธรรมนูญชุมชน จัดเวทีในระดับหมู่บ้าน 

โดยเชิญทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนั้นๆ แก้ไข เพิ่มเติม ปรับแก้ให้ตรง 

กับความต้องการ

 4. นำาขอ้มลูจากเวททีีม่กีารปรับแก้ไขแล้วในขอ้ (3) มาจดัทำาเปน็ 

รูปเล่มร่างธรรมนูญชุมชน

 5. นำาร่างธรรมนูญชุมชน จัดเวทีประชาพิจารณ์ในระดับหมู่บ้าน 

ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ลุ่มน้ำา เพื่อให้ชาวบ้านร่วมรับรองธรรมนูญนี้

 6. เมื่อมีการประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนแล้ว ควรมีการต้ังคณะ 

ทำางานขึ้นมา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงของทุกภาคส่วน 

ตามที่บัญญัติไว้หลังจากที่ประกาศใช้แล้ว

 7. การจัดให้มีการประชุมประจำาปี เพื่อเป็นเวทีทบทวนแผนงาน 

ตรวจสอบการนำาแผนไปปฏิบัติ และนำาข้อเสนอของชุมชนท้องถิ่น 

เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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เนื้อห�หลักประกอบด้วย	6	หมวด
 หมวดที่	1	 ปรัชญ�แนวคิดของธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี
   ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำาธรรมนูญ

 หมวดที่	2	 ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
   ข้อที่ 2 ด้านการอนุรักษ์

    ข้อที่ 3 ด้านการฟื้นฟู

    ข้อที่ 4 ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

    ข้อที่ 5 แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดในพื้นที่

    ข้อที่ 6 การจัดการมลพิษ

 หมวดที่	3	 ก�รศึกษ�และพัฒน�คนในลุ่มน้ำ�
    ข้อที่ 7 พื้นที่การเมืองภาคพลเมือง

   ข้อที่ 8 อัตลักษณ์ของพื้นที่ และคนลุ่มน้ำา

   ข้อที่ 9 การสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง 

    (ทั้งในระบบและนอกระบบ)

 หมวดที่	4	 สิทธิชุมชนและก�รอยู่ร่วมกันของคนในลุ่มน้ำ�
   ข้อที่ 11 สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม

 หมวดที่	5	 ลักษณะท�งสังคมและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำ�
   ข้อที่ 12 ประเพณีวัฒนธรรม

   ข้อที่ 13 วิถีชีวิต

   ข้อที่ 14 ภูมิปัญญา

   ข้อที่ 15 ศาสนา

   ข้อที่ 16 การประกอบอาชีพ
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 หมวดที	่6	 ก�รบริห�รจัดก�รธรรมนูญบนฐ�นก�รมส่ีวนร่วม

   ข้อที่ 17 การจัดการงบประมาณบนฐานการมีส่วน 

    ร่วมโดยมรูีปแบบทีเ่หมาะสมกับคนในพืน้ที ่

    ลุ่มน้ำา

   ข้อที่ 18 กลไกหรืองค์กรระดับลุ่มน้ำาในการบริหาร 

    จัดการธรรมนูญ

ผลที่ได้
 1. เป็นโอกาสให้แกนนำา ชุมชน ได้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ปัญหาของชุมชน ในพื้นที่มีปัญหาหลักๆ คือ ป่าไม้ถูกทำาลาย บ่อทราย 

การสมัปทานเหมอืงหนิเขาคหูา โรงงานปล่อยน้ำาเสยี สารเคมใีนพืน้ทีเ่กษตร 

ฯลฯ

 2. แกนนำาในพืน้ทีเ่หน็ความสำาคญั มกีารจดักลไกในการเฝา้ระวงั 

และอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำาธรรมชาติ เช่น 

กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ อสม. กลุ่มวิทยุ ว.แดง พระสงฆ์ 

โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ปราชญ์ ชาวบ้าน NGOs ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหลักในการ

ขับเคลื่อน และมีผู้นำาทางการ ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน นายกองค์การบริหาร 

สว่นตำาบล เกษตรตำาบล สาธารณสขุอำาเภอ พฒันาชุมชน ฝายจดัการน้ำาที ่

3 ชะมวง 
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 3. เกิดการทำางานร่วมกันกับเครือขา่ยภาคต่ีางๆ เขา้มาช่วยหนนุ 

เสริมกระบวนการ เช่น อบต.ทา่ชะมวง เทศบาลนาสทีอง กองประสานงาน 

กลางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายลุ่มน้ำา เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 

สงขลา เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำาเขาพระ เครือข่ายศึกษาและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำาภูมี สภาวัฒนธรรมอำาเภอรัตภูมิ 

คณะกรรมการเครือขา่ยทรัพยากรและสิง่แวดล้อมหมูบ่า้น วิทยาลัยเกษตร 

และเทคโนโลยสีงขลาสาขารัตภมู ิโรงเรียนบา้นคลองคล้า อำาเภอควนเนยีง 

โรงเรียนสริิวณัวลี 2 โรงเรียนบา้นโคกคา่ย วดัเจริญภผูา สมาคมเกิดมาตอ้ง 

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฝายส่งน้ำาและบำารุงรักษาที่ 3 ชะมวง เครือข่าย 

วิทยุชุมชนสงขลา เครือข่ายบินหลาหาข่าว เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา 

และกล้วยไมป้า่รองเทา้นารีเขาแก้ว เครือขา่ยเกษตรอาสา ตำาบลทา่ชะมวง 

กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ตำาบลเขาพระ กลุ่มป่าชุมชนจังโหลน 

กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 14 คูหาใต้ กลุ่มเดินไปคุยไปเลาะหาของดีอำาเภอ 

รัตภูมิ กลุ่มเกษตรชุมชนบ้านห้วยโอน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านในไร่ 

กลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี 

 4. การสื่อสาร การทำางานอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือสำาคัญ 

ให้ความสำาคัญกับทุกเพศทุกวัย เน้นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 

ปากต่อปาก ร้านน้ำาชา แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านตัวแทนชุมชน 

ผ่านจุดประสานงานกลางต้ังแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา ผ่านแกนนำา 

ผ่านสื่อมวลชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
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 5. การจัดการความรู้ มีการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน 

สำารวจข้อมูลสายน้ำาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรวบรวม 

รายงานการประชุม และมนีวตักรรมพืน้ที ่การคน้หาปญัหาลุ่มน้ำาดว้ยการ 

เดินสำารวจสายน้ำา ล่องแพแลคลอง โดยกลุ่มนักเรียนร่วมทำากิจกรรม  

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นวัตกรรมกระบวนการ 

ในการพฒันาสร้างสรรคก์ระบวนการ อาศยัผสมผสานความรู้ กระบวนการ 

เทคนคิ สามารถนำาไปสูก่ารแก้ปญัหาลุ่มน้ำาอยา่งไดผ้ล นวตักรรมการจดัการ 

โดยหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการทำางาน 

และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญ

 6. เปดิเปน็พืน้ทีส่าธารณะและเชิงประเดน็พลเมอืง เพือ่ให้เกิดการ 

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความห่วงใยต่อประเด็น 

ปัญหา ในรูปแบบประชาสังคม คือ เปิดเวทีประชาพิจารณ์ การรับฟัง 

ความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านรูปแบบ “สภาพลเมืองลุ่มน้ำาภูมี”

 7. อำาเภอรัตภูมิ จัดให้เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำารัตภูมี 

เปน็กลไกร่วมของอำาเภอในการเฝา้ระวังและตดิตามสถานการณ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติในพื้นที่

 8. สร้างความร่วมมือกับภาคการเมืองในการผลักดันให้เกิดการ 

แก้ไขปัญหาและการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น มีคำาสั่งงดเว้น ยกเลิก 

และชะลอการทำาบ่อทราย เหมืองหินในพื้นที่ และโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่ปล่อยน้ำาเสีย
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 9. เปลี่ยนพื้นที่การต่อสู้เป็นพื้นที่เรียนรู้ เช่น พื้นที่เขาคูหา ได้มี

การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ 

ป่าต้นน้ำา เช่น ห้วยไหลแคมป์ปิ้ง ท่องเที่ยวเกษตร พื้นที่ปลายน้ำา เช่น 

ฟาร์มทะเล การแปรรูปปลากระบอกเค็ม

 10. การสร้างความร่วมมอืกับทอ้งถิน่ หนว่ยงาน การเมอืง ในการ 

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร เช่น วันลุ่มน้ำาภูมี 13 มิถุนายนของทุกปี จัดให้มี 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา 

 11. ประชุมคณะทำางานเพื่อจัดกลไกขับเคล่ือนวางการดำาเนินงาน

ภายใน

 12. ร่วมกับเครือข่ายสายน้ำาสีเขียวในการผลักดันการจัดการน้ำา 

ระดับภาค 

 13. ร่วมกับคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ.ในการประเมิน 

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำาในลุ่มน้ำาทะเลสาบ

สงขลา

 10 ปีผ่านไป เครือข่ายฯ ได้มีการสรุปบทเรียนการใช้ธรรมนูญ 

ลุ่มน้ำาภูมีพบว่า จุดเด่นของธรรมนูญ เป็นความฝันร่วมของคนในพื้นที่ 

จำานวนหนึง่โดยเฉพาะเครือขา่ย ไดห้ลอมรวมจติใจ ใช้อ้างอิงเพือ่มสีว่นร่วม 

การพัฒนาให้มีความสมดุล สร้างกระแสทางเลือกการพัฒนาไม่สุดโต่ง 

ไปทางใดทางหนึง่ เช่น กรณีตา้นทานการระเบดิหินทีผิ่ดกฏหมาย ช่วยเอ้ือ 

ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงสิทธิพลเมือง สิทธิชุมชนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ การ 

ร่วมมอืกันต่อต้านการทำาบอ่ทรายเถือ่น การพฒันาคนผ่านโรงเรียนพลเมอืง 

โรงเรียนสิทธิชุมชน การรวมตัวเป็นองค์กรสมาคมฯ
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 แล้วเป็นความภาคภูมิใจของคนตัวเล็กๆ ที่รวมตัวกันประกอบ 

กิจกรรมสาธารณะ เชื่อมร้อยผู้คนต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

 มีการผลักดันให้มีวันลุ่มน้ำา ทุกวันที่ 13 มิถุนายน เป็นต้น

 ทว่าก็ยังมีจุดที่ยังต้องผลักดันต่อไป อาทิ การผลักดันให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนำาไปออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น การทำางานของ 

เครือขา่ยอนรัุกษแ์ละพฒันาฯ ในสภาพสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป มคีนใหม่ๆ  

คนรุ่นใหม่เข้ามาในกระบวนการพัฒนา ประกอบกับวิธีการทำางานที่ 

เปลี่ยนจากเดิม หรือการผลักดันรางวัล “คนดีศรีภูมี” 

 โดยมีแนวทางที่จะดำาเนินการต่อไปดังนี้

 1. ทบทวนการดำาเนินงานของเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาฯ  

เช่ือมโยงกลไกการทำางานแบบเครือขา่ยแนวราบ ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

ประสานเพื่อนใหม่ คนรุ่นใหม่ ขยายผลให้เกิดการรับรู้ร่วมกับหุ้นส่วน 

การพัฒนา ที่จะมาร่วมมือกันขับเคล่ือนงานด้วยกันบนฐานเคารพ 

ความคิดความเชื่อที่แตกต่าง หลากหลายในวิธีการ ทั้งใช้งบประมาณและ 

ไม่ใช้งบประมาณ แต่มีเป้าหมายร่วม มีพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน มีกิจกรรม 

ร่วมกัน เช่น การศึกษา CHIA (การประเมินผลกระทบระดับชุมชน) 

สำารวจพื้นที่ลุ่มน้ำา ขอบเขตคลองให้เป็นปัจจุบัน 

 2. ทบทวนธรรมนูญลุ่มน้ำาภูมี ปรับปรุงในส่วนที่ไม่สามารถ 

ดำาเนนิการได ้หรือมเีงือ่นไขทีเ่ปล่ียนแปลงไป ต่อยอดสิง่ดีๆ  ทีไ่ดท้ำาไปแล้ว 

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ
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 3. ผลักดันให้วันลุ่มน้ำามีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น พร้อม 

ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำาปลายทางจะต้องดีขึ้น เป็นวาระร่วมกันของคนลุ่มน้ำา

 4. พัฒนาคนผ่านโรงเรียนสิทธิชุมชน/โรงเรียนพลเมือง นำา 

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเข้าสู่ระบบการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ 

(มีข้อมูลว่าเด็กในพื้นที่ปลายน้ำาเป็นเด็กฉลาด ได้คะแนนสูงระดับจังหวัด 

น่าศึกษาว่าสัมพันธ์กับการได้อาหารของพื้นที่ทะเล 3 น้ำาหรือไม่)

 5. นำาตน้ทนุดา้นการทอ่งเทีย่ว ประเพณีวฒันธรรม พชืสมนุไพร/

ไม้หายาก นิทานพื้นบ้าน 1,000 เรื่อง มาต่อยอดสร้างคุณค่าเป็นการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ฯลฯ เพิ่มรายได้ให้กับ 

ประชาชน
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Save หาดม่วงงาม:
การต่อสู้ บทเรียน
และชัยชนะ
ภาคพลเมือง
อภิศักดิ์ ทัศนี : Beach for life, กันย�ยน 2564

9
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 ในหว้งเวลาปทีีผ่่านมาจนถงึวนันี ้หลายคนคงได้ยนิกระแสการต่อสู ้

ของประชาชนในนาม Save หาดม่วงงาม ที่เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายว่า 

พวกเขาต่อสู้จากประเด็นชายหาดบ้านม่วงงามที่กำาลังมีกำาแพงกันคล่ืน  

จากประเดน็การตอ่สูข้องชุมชนเล็กๆ จนกลายเปน็กระแสสาธารณะทีม่กีาร 

พูดถึงในวงกว้าง #Saveหาดม่วงงาม ได้ขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์ในช่วงต้น 

สัปดาห์ของเดือนมิถุนายน 2563 และการต่อสู้คร้ังนี้ประชาชนได้รับ 

ชัยชนะ พวกเขาสามารถปกปอ้งชายหาดมว่งงามจากกำาแพงกันคล่ืนไว้ได ้

 กรณีการต่อสู้ ความเคล่ือนไหวของประชาชนม่วงงามถือเป็น 

บทเรียนการต่อสู้ของภาคประชาชนที่สำาคัญ ถือเป็นหมุดหมายแห่งการเ

ปล่ียนแปลงในประเด็นเร่ืองชายหาด และเป็นภาพสะท้อนปัญหาเชิง 

โครงการในการดำาเนินนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน

การต่อสู้ของประชาชนม่วงงาม ได้สะท้อนการยืนหยัดของประชาชน 

ภาพ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของประชาชนชาวม่วงงาม
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อย่างหนักแน่นในการปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน หากจะเร่ิมต้นทำาความเข้าใจเร่ืองราวที่เกิดขึ้นกับ 

หาดมว่งงามและความเคล่ือนไหวของประชาชนชาวมว่งงามนัน้ คงต้องเร่ิม 

จากการรู้จักชายหาดม่วงงามเสียก่อน 

ห�ดม่วงง�ม:	ห�ดสมบูรณ์ที่กำ�ลังเปลี่ยนไป
 ชายหาดม่วงงาม อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชายหาดสีขาว 

ทิวสนร่มรื่น หาดที่ไม่ห่างไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลามากนัก หาดม่วงงาม

ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนและ 

ประชาชนละแวกใกล้เคียง ชายหาดม่วงงามในสายตาของคนทั่วไป  

คนต่างถิ่นอาจไม่ต่างอะไรกับหาดอื่นๆ และอาจไม่มีความหมายมากนัก 

แต่สำาคญัคนมว่งงามทีเ่กิดและเติบโตบนผืนแผ่นดนิมว่งงาม หาดมว่งงาม 

คือพื้นที่ชีวิต และส่วนหนึ่งของความทรงจำาของพวกเขา 

 หาดมว่งงามไมใ่ช่เพยีงแค่หาดทรายสขีาว และทวิสนสเีขยีว แต่คอื 

พื้นที่แห่งชีวิตของชาวประมงม่วงงาม ทุกวันเราจะพบว่ามีการจับสัตว์น้ำา 

หาหอยเสียบ การวางอวนทับตล่ิง รุนเคย การจอดเรือ การตากปลา 

และสัตว์น้ำาต่างๆ วิถีชีวิตของชาวประมงเกิดขึ้นบนชายหาดแห่งนี้และ 

หาดทรายผืนนี้หล่อเล้ียงชีวิต สร้างรายได้กับคนม่วงงามมาช้านาน 

ไม่เพียงแต่การทำาประมง หาดม่วงงามยังเป็นห้องสปาธรรมชาติ 

ขนาดใหญ่ ที่ทุกเช้าๆ คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุของม่วงงามจะจูงมือกัน

มาพร้อมกับจอบ เสยีม เพือ่ขดุทรายและนอนฝัง่ตัว ใหเ้มด็ทรายผืนทราย 

ดูดซับและบำาบัดโรคภัยต่างๆ ในร่างกาย ผู้ใหญ่บางคนมีความทรงจำา 

อันมีคุณค่าในช่วงฤดูวะแตก (ทางระบายน้ำาจากแผ่นดินลงสู่ทะเล 

บริเวณริมทะเลจะเปิดออกเป็นทางด้วยแรงดันของน้ำาจากแผ่นดิน)  
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วะแตก กับการก่อกองทราย แบบทีเ่รียกวา่ หยอด เจา้เย ่เปน็ความทรงจำา 

ร่วมบนผืนทรายแหง่นีข้องผู้ใหญท่ีค่ร้ังหนึง่เคยเปน็เดก็ หาดมว่งงามจงึไมใ่ช่ 

แค่ผืนทรายสีขาวที่ไร้ชีวิต แต่เป็นผืนทรายแห่งชีวิตของคนม่วงงาม
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 ชายหาดมว่งงามขาวสวย กวา้งยาวในช่วงปลอดมรสมุ และหดสัน้ 
คล่ืนกระหน่ำาถาโถมฝั่งในยามมรุสม เมื่อคร้ังผ่านมรสุมไปหาดม่วงงาม 
คลื่นเดิ่งหรือคลื่นแต่งหาดก็จะมีสภาพหาดกว้างยาว เม็ดทรายขาวดังเดิม 
หาดม่วงงามเป็นเช่นนี้มาช้านาน แม้ในยามมีพายุมรสุมรุนแรง 
 ในวันที่ 4 มกราคม 2561 พายุปาบึกพัดผ่านชายฝั่งในพื้นที่ 
จังหวัดปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สร้างความเสียงหายแก่พื้นที ่
ชายฝัง่และบา้นเรือนของประชาชนจำานวนมาก แต่สำาหรับชายหาดมว่งงาม 
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่พายุพัดผ่านกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ภาพ 
เปรียบเทยีบหาดมว่งงามในวันทีพ่ายเุขา้ และหลังพายพุดัผ่านไป ชายหาด 
ยังคงเหมือนเดิม ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายในช่วงพายุปาบึกพัดผ่านเท่านั้น 
ทีเ่ปน็หลักฐานยนืยนัวา่หาดมว่งงามไร้การกัดเซาะชายฝัง่ ขอ้มลูการศกึษา 
เส้นแนวชายฝั่ง โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธ์ิพร้ิง อาจารย์ประจำา 

ภาพ ชายหาดม่วงงามก่อนพายุบาปึกพัดผ่าน 4 มกราคม 2561

ภาพ ชายหาดม่วงงามหลังพายุบาปึกพัดผ่าน 10 มกราคม 2561
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ภาพ เส้นแนวชายฝั่งชายหาดม่วงงาม พบมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบวุา่ พบการกัดเซาะ 
และทับถมสลับกันไป โดยเกิดการกัดเซาะมากที่สุดด้วยอัตราการกัดเซาะ 
1.946 เมตรต่อปี (การกัดเซาะน้อย 1-5 เมตรต่อปี) และพบการทับถม 
มากที่สุดในช่วงเมษายน 2558 ถึงสิงหาคม 2558 ในอัตรา 4.029 เมตร 
ต่อป ีทัง้นีพ้บวา่ในภาพรวมต้ังแต่ป ี2556 ถงึ 2562 ชายหาดมว่งงามระยะทาง 
630 เมตรในหมู่ที่ 7 นี้ ชายหาดเกิดเปลี่ยนแปลงสุทธิในลักษณะของการ 
ทับถมในอัตรา 1.929 เมตรต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานสถานภาพ
ชายฝั่งทะเลที่รายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกรม 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2561 (กรมทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่ง, 2562) ที่ไม่พบข้อมูลการกัดเซาะชายหาดม่วงงามอยู่ในรายงาน 
จากหลักฐานทั้งหมด เป็นที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ไม่ว่า 
จะเป็นทางวิชาการ หรือในสายตาของคนม่วงงามที่อยู่อาศัยกับชายหาด 
ม่วงงาม หาดม่วงงามไร้การกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง หาดทราย 
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ 
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 ถึงแม้ว่าชายหาดม่วงงามที่เป็นพื้นที่แห่งชีวิต ความทรงจำา 

ของผู้คนมว่งงาม และสถานะไร้การกัดเซาะชายฝัง่อยา่งรุนแรง แต่หายนะ 

กำาลังจะเกิดขึน้กับหาดมว่งงาม เมือ่ “กำาแพงกันคล่ืน” คบืคลานมาถงึ……

กำ�แพงกันคลื่น	ห�ยนะช�ยห�ดม่วงง�ม	
 กำาแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ถือเป็นหายนะของชายหาดม่วงงาม 

ก่อนทีจ่ะรับรู้วา่หายนะทีจ่ะเกิดขึน้คอือะไร เราควรทำาความรู้จกัและเขา้ใจ 

กำาแพงกันคล่ืนหาดม่วงงามเสียก่อน “กำาแพงกันคล่ืน” เป็นโครงสร้าง 

ป้องกันชายฝั่งรูปแบบหนึ่ง กำาแพงกันคล่ืนมักสร้างติดประชิดชายฝั่ง  

มหีนา้ทีป่กป้องแผ่นดนิดา้นหลังกำาแพงกันคล่ืนไมใ่หเ้กิดการเปล่ียนแปลง

จากอิทธิพลของคล่ืน ถึงแม้กำาแพงกันคล่ืนจะป้องกันแผ่นดินด้านหลัง 

ไม่ให้เปล่ียนแปลงก็จริงอยู่ แต่การสร้างกำาแพงกันคล่ืนนั้นมีราคาที่ต้อง 

จ่ายสูงมากเช่นกัน 

 กำาแพงกันคล่ืนหาดม่วงงาม หรือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 

ตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งม่วงงาม อำาเภอสิงนคร 

จงัหวัดสงขลา ดำาเนนิโครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมอืง โดยโครงการ 

นี้มีทั้งหมด 3 เฟส ซึ่งเฟสที่ 1 ความยาว 710 เมตร (หมู่ที่ 7) เฟสที่ 
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2 ความยาว 910 เมตร (หมู่ที่ 8, 9) เฟสที่ 3 ความยาว 1,000 เมตร 

(หมู่ที่ 9) โดยโครงสร้างกำาแพงกันคลื่นชายหาดม่วงงามทั้ง 3 เฟสนั้น 

มรูีปแบบลักษณะเปน็กำาแพงกันคล่ืนแบบขัน้บนัได ความยาวโดยรวมของ 

กำาแพงกันคลื่น (จากฝั่งถึงทะเล) 21 เมตร มีรูปแบบแปลนดังภาพ 

 กำาแพงกันคล่ืนหาดมว่งงาม ถอืเปน็หายนะของชายหาด เนือ่งจาก 

ผลกระทบของกำาแพงกันคล่ืนที่จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงชายฝั่งอย่าง
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ถาวร การทำางานวิชาการของกลุ่ม Beach for Life ได้รวบรวมผลกระทบ 

ของกำาแพงกันคลื่นโดยเทียบเคียงบทเรียนจากพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 - การก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนชายหาดม่วงงามนั้น ต้ังอยู่บน 

ชายหาด จากแบบแปลนโครงสร้างบ้างสว่นของกำาแพงกันคล่ืนยืน่ล้ำาลงไป 

ในทะเล ซ่ึงคล่ืนสามารถขึ้นมาถึง ทำาให้คล่ืนปะทะกำาแพงกันคล่ืนและ 

ตะกรุยทรายหน้ากำาแพงกันคล่ืนออกไป จนทำาให้ท้องน้ำาหน้ากำาแพง 

ภาพ เปรียบเทียบชายหาดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี 2010-2019 ชายหาดหายไป หลังสร้างกำาแพงกันคลื่น
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ภาพ ชายหาดทรายแก้ว สร้างกำาแพงกันคลื่นชายหาดหายไป
และเกิดการกัดเชาะชายฝั่งต่อเนื่อง

ภาพ ชายหาดอ่าวน้อยก่อนและหลังมีกำาแพงกันคลื่น

กันคล่ืนลึกขึน้ ทำาใหช้ายหาดทีเ่คยมหีนา้กำาแพงกันคล่ืนหายไปอยา่งถาวร 

ดังเช่น กรณีชายหาดปราณบุรี ชายหาดอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และหาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา 
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 - ในช่วงมรสุม คล่ืนที่ปะทะกำาแพงกันคล่ืนจะมีความรุนแรง 

มากขึ้น และคลื่นจะกระโจนข้ามกำาแพงกันคลื่นเข้ามาในแผ่นดิน น้ำาเค็ม 

ดิน และเศษขยะจากทะเลจะถูกคลื่นซัดข้ามกำาแพงเข้ามา และไอน้ำาเค็ม

ที่ปะทะจากกำาแพงกันคลื่นจะฟุ้งไปไกล ทำาให้สาธารณูปโภค บ้านเรือน 

ของประชาชนได้รับความเสียหายจากไอน้ำาเค็ม 

 - ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดคือ เมื่อก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนหาด

ม่วงงามระยะที่ 1 ความยาว 710 เมตรแล้วนั้น จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 

อย่างรุนแรงด้านท้ายน้ำาของกำาแพงกันคล่ืน นั้นหมายความว่า ระยะที่ 

711 เมตรเป็นต้นไปนัน้จะเกิดการกัดเซาะชายฝัง่อยา่งรุนแรง ซ่ึงผลกระทบ 

ในประเด็นนี้นั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบดี และเพราะมีระบุอยู่ 

ภาพ คลื่นปะทะกำาแพงกันคลื่น บริเวณบ้านหน้าศาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตัวอย่างผลกระทบด้านท้ายน้ำาของกำาแพงกันคลื่น
บริเวณหาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา

ภาพ เส้นแนวชายฝั่งในอีก 25 ปี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
พบว่าท้ายกำาแพงกันคลื่นระยะที่ 1 มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง
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ในการศึกษาโครงการดังกล่าวว่า หากมีการก่อสร้างระยะที่ 1 เสร็จสิ้น 

อีก 25 ปีชายหาดบริเวณสนามฟุตบอล (สิ้นสุดกำาแพงกันคลื่นระยะที่ 1) 

จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ลึกเข้ามาในแผ่นดินกว่า 100 เมตร 

และเป็นเหตุให้ต้องทำาโครงการระยะที่ 2 เพื่อป้องกันต่อไป 

 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีกำาแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ถือได้ว่า

เป็นหายนะที่จะเกิดกับชายหาดม่วงงาม ชาวบ้านหลายคนที่ออกมา  

เคล่ือนไหวคัดค้านการก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนชายหาดม่วงงาม ได้ต้ัง 

คำาถามกับกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า “การันตีได้ไหมว่า สร้างกำาแพง 

กันคลื่นแล้วชายหาดที่เขารักจะไม่หายไป ?” “สร้างกำาแพงกันคลื่นแล้ว 

ชายหาดจะไม่กัดเซาะชายฝั่งไปจนถึงวัดจันทร์ซ่ึงเป็นชุมชนถัดไปจาก 

มว่งงาม ?” “สร้างแล้วจะไมเ่ปน็แบบหาดทรายแก้ว ทีค่ล่ืนโถมขา้มกำาแพง 

เข้ามาจนน้ำาท่วมขังในช่วงมรสุม ?” คำาถามเหล่านี้คือความห่วงกังวล 

ของประชาชนทีม่ตีอ่โครงการ แต่ไมม่ใีครกล้าการันตีไดเ้ลยวา่ สิง่ท่ีพวกเขา 

กังวลจะไม่เกิดขึ้นถ้าดำาเนินโครงการก่อสร้างกำาแพงกันคลื่น 

 เมือ่หลักฐานเชิงประจกัษข์องกำาแพงกันคล่ืนทีเ่กิดขึน้กับชายหาด

ต่างๆ เช่น หาดทรายแก้ว หาดปราณบุรี หาดหัวหิน หาดอ่าวน้อย  

หาดเหล่านี้ล้วนมีกำาแพงกันคลื่นและทุกๆ หาดเกิดผลกระทบเหมือนกัน 

หมด และความสงสัย กังวลใจของประชาชนที่มีต่อโครงการไม่ได้ถูก 

คลีคลายจากเจ้าของโครงการทำาให้นำามาสู่การเคล่ือนไหวอย่างหนักแน่น 

เพื่อปกป้องชายหาดม่วงงามอันเป็นที่รักของพวกเขา ในนาม Save 

หาดม่วงงาม 
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ถอดรหัสบทเรียนก�รต่อสู้ของพลเมืองม่วงง�ม 
 การต่อสู้เคล่ือนไหวของประชาชนชาวม่วงงามและก่อเกิดกลาย 

เปน็กระแสสาธารณะ ในแฮชแทก็ทีรู้่จกักัน #Saveหาดมว่งงาม ซ่ึงอาจจะ 

เรียกได้ว่า ขบวนการ Save หาดม่วงงาม เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2563 

ในช่วงทีเ่สาเขม็และแทง่เหล็ก รถแบค็โฮกำาลังขดุตอกบนชายหาดมว่งงาม 

ประชาชนมว่งงามเร่ิมต้นชูปา้ย และเคล่ือนไหวในโลกออนไลน ์ยืน่หนงัสอื 

ตอ่หนว่ยงานต่างๆ มกีารแสดงออกเชิงสญัลักษณ์ริมชายหาด การจดัเสวนา 

ฟ้องคดตีอ่ศาลปกครอง ใชก้ระบวนการทางการเมืองของรฐัสภา จนไปถงึ 

การประท้วงปักหลักนอนหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาเป็นระยะ 4 คืน  

5 วัน จนท้ายที่สุด โครงการดังกล่าวถูกชะลอไป และศาลปกครองมี 

คำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กรมโยธาธิการฯ ชะลอโครงการจนกว่าศาลจะมี

คำาพิพากษา ตลอด 4 เดือน บนการต่อสู้ เคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นจนได้

รับชนะ สามารถปกป้องชายหาดม่วงงามจากกำาแพงกันคลื่นได้ จากลอง 

ถอดรหัสออกมาจะพบว่าปัจจัยสำาคัญๆ ของประชาชนม่วงงามที่ปกปักษ์ 

รักษาหาดม่วงงามไว้ได้ในสายตาของผู้เขียนมี 4 ประการ 

 ประก�รท่ี	1	:	ประช�ชนมว่งง�มรู้จกัส่ือส�ร	และสร้�งพลังร่วม	
จ�กส�ธ�รณะ	จนประเดน็เล็กๆ	ระดบัชมุชนกล�ยเป็นระดบัประเทศ 
สาธารณะรับรู้ ช่วยกันสื่อสารบนโลกออนไลน์ การสื่อสารของประชาชน 

ม่วงงาม โดยการชูป้าย การทำาคลิปความรู้ การทำาเพจ โพสต์ แชร์ 

ประกอบกับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ ทำาให้กระแสของชายหาดม่วงงามนั้น

อยู่บนโลกออนไลน์ และให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ทำาให้ความรู้เร่ืองผล 

กระทบของกำาแพงกันคลื่นนั้นถูกขยายต่อในสาธารณะ 
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	 ประก�รที่	2	:	ก�รยืนหยัดด้วยคว�มรู้และคว�มจริง การต่อสู้ 
ของประชาชนมว่งงามนัน้หนกัแนน่เพราะยนืหยดัอยูบ่นความรู้และความ
จริง พวกเขาใช้ข้อมูลทางวิชาการ ภาพถ่าย และความจริงเชิงประจักษ์ 
ในการตอ่สู ้โดยยนืหยดัว่า หาดมว่งงามไร้การกัดเซาะชายฝัง่ จงึไมจ่ำาเปน็ 
ตอ้งมกีำาแพงกันคล่ืน การใช้ภาพถา่ยหาดตา่งๆ ทีเ่กิดกำาแพงกันคล่ืนแล้ว 
ทำาใหเ้กิดผลกระทบต่างๆ มาจดัแสดง โพสตล์งโซเชียลมเีดยี การทำาเช่นนี ้
ทำาให้การต่อสู้มีน้ำาหนัก มีเหตุผล จนรัฐไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ 
ชุมชนร่วมกันยืนหยัดได้ 

152



สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 ประก�รที่	3	:	ก�รถูกกดทับจ�กภ�ครัฐ : การต่อสู้ เคลื่อนไหว 
ของประชาชนม่วงงามนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 

19 ทำาให้รัฐประกาศ พรก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรค มีการประกาศเคอร์ฟิว 

ห้ามรวมตัวกัน ซ่ึงทำาให้การเคล่ือนไหวในพื้นที่ของประชาชนทำาได้ยาก 

มาก แต่ประชาชนม่วงงามก็ใช้สถานการณ์ช่วงนี้เคล่ือนไหวบนโลก 

ออนไลน์ รวมถึงการทำาป้ายติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ 

และการรวมตัวของประชาชนบริเวณชายหาดเพือ่แสดงพลังของประชาชน 

ต่อโครงการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถูกกดดันจากรัฐโดยมีการนำา
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กำาลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นายมาตรึง 

บริเวณชายหาดและมีการถกเถียงกัน 

ระหว่างประชาชนกับรองผู้ว่าราชการ 

จังหวัด ทำาให้อารมณ์ความรู้สึกของ 

ประชาชนนั้นปะทุขึ้น ประกอบกับการ

ขุดเจาะชายหาดที่ไม่หยุด การเคลื่อน 

ไหวก็ยิ่งเข้มข้นขึ้น จนนำาไปสู่การ 

ปักหลักนอนค้างคืนให้ชะลอโครงการ 

หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาจนท้าย 

ที่สุดโครงการดังกล่าวถูกชะลอออกไป

 ประก�ร ท่ี 	 4	 : 	 เ ล่น ทุก	
กระบวนก�ร	 ทำ�ให้องค�พยพของ	
ขบวนใหญ่ขึ้น	 : การเคลื่อนไหวของ 
ประชาชนม่วงงามตลอด 4 เดือน 

อาจเรียกไดว้า่ สูท้กุทางทีม่ ีตอ่ยทกุลีลา 

การต่อสู้ เคล่ือนไหวของประชาชน 

ม่วงงามมีหลายรูปแบบ ต้ังแต่การ 

สื่อสารกับสาธารณะจนกลายเป็นกระแสสาธารณะดังที่กล่าวมาก่อนหน้า

นี้ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การเข้าสู่กลไกทางการเมืองโดยใช้กลไก 

กรรมมาธิการของรัฐสภา เป็นพื้นที่ในการพูดคุย การนอนปักหลัก 

หน้าศาลากลาง การใช้ศิลปะทั้งการแต่งเพลง วาดภาพ เป็นต้น การ 

เคลื่อนไหวด้วยวิธีที่หลากหลาย เสมือนการต่อยมวยที่มีทุกหมัด ทุกลีลา 

มันทำาให้การต่อสู้ของประชาชนม่วงงามมันหลากหลาย องคาพยพของ 

การเคล่ือนไหวมันใหญ่ขึ้น ทำาให้รัฐเองรับมือลำาบาก ในขณะเดียวกัน 
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การเคล่ือนไหวเช่นนี้ได้ถ่ายโอนความรู้และเกิดการเปล่ียนแปลงต่อ 

ความคดิ ความรู ้และโครงสรา้งในระบบการเมือง ระบบราชการ และศาล 

เป็นอย่างมาก 

 ขบวนการเคล่ือนไหวของประชาชนม่วงงาม ในนาม Save 

หาดม่วงงาม เป็นการเคล่ือนไหวที่ทรงพลังที่สุดในประเด็นเร่ืองชายหาด 

ในหว้ง 10 ปทีีผ่่านมานบัต้ังแตม่กีารฟอ้งคดชีายหาดสะกอม การเคล่ือนไหว 

ตอ่สูข้องประชาชนเพือ่ปกปอ้งหาดมว่งงามไดก้ลายเปน็แรงกระเพือ่มทาง

สังคม ทำาให้ความรู้เรื่องชายหาด สิทธิชุมชน ขยายไปสู่สาธารณะได้กว้าง 

ขึน้อยา่งทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อน และสร้างแรงบันดาลใจใหชุ้มชนตา่งๆ ลุกขึน้ 

มาใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กำ�แพงกันคล่ืนห�ดม่วงง�ม	 ภ�พสะท้อนปัญห�เชิงนโยบ�ย 
และกฎหม�ยของไทย	
 1.	กำ�แพงกันคลื่นไม่ต้องทำ�	EIA
 การก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนชายหาดม่วงงามและการต่อสู้ของ 

ประชาชนชาวม่วงงาม อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไม่ใช่ปัญหาของ 

ประชาชนในชุมชนม่วงงามที่ไม่เอากำาแพงกันคล่ืนเพียงโดดๆ แต่เป็น 

ปัญหาเชิงนโยบายและกฎหมายของประเทศไทยที่มีช่องว่างทำาให้เกิด 

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การระบาดของกำาแพงกันคลื่น”
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  กำาแพงกันคล่ืนชายหาดมว่งงาม คอื ผลของการระบาดของกำาแพง 

กันคล่ืน คำาถามคอืทำาไมกำาแพงกันคล่ืนถงึระบาด กฎหมายทีเ่ปน็ช่องวาง 

ทำาให้กำาแพงกันคลื่นระบาด คืออะไร ? ย้อนกลับไปปี 2556 สำานักงาน

โนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เพิกถอน

โครงสร้างกำาแพงกันคล่ืนออกจากโครงการ/กิจการที่ต้องจัดทำาการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หลังจากการประกาศเพิกถอน

กำาแพงกันคล่ืนในปี 2556 ทำาให้กำาแพงกันคล่ืนระบาดบนชายหาด

ในประเทศไทย 

 ระหว่างปี 2556–2562 กลุ่ม Beach for Life ได้รวบรวมข้อมูล

การก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนพบว่า จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และ 
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ภาพ แผนภูมิแสดงมูลค่าการก่อสร้างกำาแพงกันคลื่นหลังการเพิกถอน
กำาแพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องทำา EIA

กรมเจ้าท่า มีโครงการก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนจำานวน 74 โครงการ 

งบประมาณรวมกว่า 6,400,000,000 บาท ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร 

ตลอดแนวชายฝัง่ของประเทศไทย นอกจากนัน้ยงัพบวา่ หลังการเพกิถอน 

กำาแพงกันคล่ืนจำานวนโครงการก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืน และมูลค่าการ 

ก่อสร้างกำาแพงกันคลื่นต่อกิโลเมตรนั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำาคัญ 

 หลังจากการเพิกถอนกำาแพงกันคล่ืนนั้น เกิดกรณีพิพาทที่มีการ 

ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ระหว่างชุมชนกับรัฐในกรณีกำาแพงกันคล่ืน 

จำานวน 3 คดี ได้แก่ คดีอ่าวน้อย (ปี 2559) คดีม่วงงาม (ปี 2563) 

คดหีาดมหาราช (ปี 2563) ซ่ึงทัง้ 3 กรณีพพิาทนัน้ พบวา่ สภาพชายหาด 

มีสภาพสมบูรณ์ ไร้การกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง แต่มีการกำาหนดให้มี 

โครงการก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืน ซ่ึงข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อน 

อาการระบาดของกำาแพงกันคลื่นได้อย่างชัดเจนที่สุด 
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  2.	ก�รรับฟังคว�มคิดเห็นเพียงพิธีกรรม	
 กรณีม่วงงามนั้น จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้มีการจัดให้มี 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงประชาชนในการรับฟังความ 

คิดเห็นนั้น เห็นด้วยกับโครงการ แต่ท้ายสุดเมื่อมีการก่อสร้างประชาชน 

ในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นกลับกังวลใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น และออกมา 

เคล่ือนไหวเรียกร้อง ประชาชนสว่นหนึง่ทีเ่คยได้เขา้ร่วมรับฟงัความคดิเหน็ 

บอกว่า หน่วยงานที่ดำาเนินโครงการไม่ได้บอกว่าผลกระทบต่อชายหาด 

เป็นอย่างไร มีการท้วงติงจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแต่มีการ

ปิดไมค์ ไม่ให้เขาแสดงภาพผลกระทบต่อที่ประชุม นอกจากนั้นแล้วการ 

รับฟงัความคดิเหน็ของโครงการก่อสร้างกำาแพงกันคล่ืนนัน้ ไมม่หีนว่ยงาน 

ทางวิชาการ สถาบันทางการศึกษา นักวิชาการที่มีความรู้ประสบการณ์ 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกับชายฝัง่ทะเลเขา้ร่วมรับฟงัความคดิเหน็ สิง่ท่ีเกิดขึน้นัน้สะทอ้น 

ให้เห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการนั้นเป็น 

เพียงการทำาตามระเบียบวิธีที่กฎหมายกำาหนดเพียงเท่านั้น
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สังคม
เป็นสุข
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คุณภ�พชีวิต
และคุณภ�พ
ของสังคม

ต้องไปด้วยกัน

โดย	ผศ.ณัฏฐ�พงศ์ อภิโชติเดช�สกุล
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 โควิดทำาให้เราเห็นอะไรบ้าง เราเห็นเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรง 

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น ผลกระทบความรุนแรงโดยเฉพาะภาค 

บริการและภาคแรงงาน ภาคเกษตรยังพออยู่ได้ และรับภาระในการ 

รองรับคน การปฏิรูปเข้าสู่การปรับตัวเร็วขึ้น เห็นความสำาคัญของระบบ 

สาธารณสุขจากฐานราก มีการตัดสินใจภายใต้ข้อมูล การจัดการเชิงพื้นที่

สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าการรวมศูนย์ 

 ทุกภาคส่วนต้ังแต่เร่ืองของ iMedCare มีระบบมาตรฐาน 

ของส่วนกลาง ปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นเรื่องของพลเมืองที่มีความสามารถในการ

จัดเก็บข้อมูลและการจัดการตัวเอง การส่งต่อข้อมูลและระบบข้อมูลของ 

ชุมชน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำาบลคูหา รูปแบบการทำางานของ 

ท้องถิ่นสิ่งหนึ่งที่กังวลคือเร่ืองของข้อมูลและระเบียบต่างๆ เห็นช่องทาง 

ของข้อมูล ผู้นำามีความกล้าในการตัดสินใจบนฐานของระเบียบ ยกระดับ

ฐานะเป็นพลเมืองอาสามีความสามารถในการต้ังวงแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

นำาไปสู่การตัดสินในแบบกลุ่ม มีระบบการบริการจัดการ เรื่องระบบฐาน 

ขอ้มลูกลางสิง่สำาคญัคอืทกัษะในการคดิเชิงขอ้มลูและมขีอ้มลูกลางทีแ่ต่ละ 

ส่วนจะมีฐานข้อมูลของตัวเอง 
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 การยกระดับจากพลเมืองเป็นพลเมืองอาสาเร่ืองที่เก่ียวข้องคือ 

การประสานแหล่งทุน การบูรณาการองค์กร งบประมาณ ข้อมูล 

 การยกระดับความเป็นพลเมืองอาสา ทุกส่วนต้องมีข้อมูลของ 

ตัวเองและมีทักษะในเชิงของการคิดข้อมูล มีความรู้ในเรื่องระเบียบกติกา 

การจัดการข้อมูล สิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพคือ ความสามารถในการ 

บูรณาการ ประสานแหล่งทุน การประสาน การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมซ่ึงจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนคือ 

ตัวเองอยู่ได้สังคมอยู่รอด ต้องออกแบบระบบ การจัดการข้อมูลกลาง 

การบริหารจัดการและมาตรฐาน

 ข้อค้นพบที่สำาคัญ คือ ทุนทางสังคมของเราค่อนข้างเข้มแข็ง  

มีทุนทางสังคมรองรับที่พร้อมจะขับเคล่ือนภาคสังคม สวัสดิการชุมชน 

ที่รองรับการขับเคล่ือนสังคมและเร่ืองของอาสาสมัคร หากมีการแมพปิ้ง 

จะทำาให้เห็นพลังในการขับเคล่ือน การจัดการเชิงพื้นที่ตอบโจทย์ในการ 

สร้างสังคมเป็นสุขได้ค่อนข้างชัดมาก การแก้ปัญหาที่ไม่ใช่การสั่งการ 

โดยตรงได้ผลพอสมควร บทบาทของภาครัฐยังมีความจำาเป็นในเรื่องของ 

ระบบข้อมูลต่างๆ หรือระบบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การแนะนำาในเรื่อง 

ของเทคนิคต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคประชาสังคม และ 

เร่ืองของการละลายหรือสลายข้อจำากัดบางเร่ืองเพื่อนำาไปสู่การจัดการ 

ที่ง่ายขึ้น เช่น ระเบียบกติกาหรือกฎหมาย ซ่ึงเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการ 

เพื่อให้สังคมเป็นสุขขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น
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 ความจำาเป็นที่ต้องสร้างคุณภาพชีวิตและคุณภาพของสังคม 

ไปด้วยกัน หากต้องการเห็นสังคมมีคุณภาพที่ดีก็ต้องสร้างคุณภาพชีวิต 

ที่ดีด้วยเช่นกัน
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ปฏิบัติการ
ปิ่นโตตุ้มตุ้ย
รับมือโควิด
ระลอก 4

10
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 ต้ังแต่โควดิ-19 แพร่ระบาดพืน้ทีต่ำาบลบอ่ยาง เทศบาลนครสงขลา 

ก็เช่นเดียวกับที่อื่น ทุกคนกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ 

 ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” คือ การใช้ปิ่นโตเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ 

คนในชุมชนเกิดการคล่ีคลายจากปัญหาหรือความทุกข์ของสมาชิกชุมชน 

เมืองบ่อยาง เทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 

โควดิ-19 เกิดขึน้จากการรวมตวักันของเครือขา่ยกลุ่มออมทรัพย ์6 ชุมชน 

ดำาเนินการช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางทาง 

สังคม อันประกอบด้วยคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 

เดก็กำาพร้า หญงิหมา้ย ฯลฯ ซ่ึงหลายคนมาจากต่างถิน่ ตา่งจงัหวดัมาเปน็ 

ประชากรแฝง บ้างอยู่บ้านเช่า บ้างไม่มีบัตรประชาชน บ้างเป็นบุตรของ

แรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศ โดยนัยยะช่ือ “ตุ้มตุ้ย” สื่อไปทำาให้ 

สถานการณ์ดูเบาลง รวมถึงสื่อถึงความอ่ิมท้องไม่อดอยากไปในเวลา 

เดียวกัน ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” มาพร้อมกับการเป็นครัวกลางของชุมชน 

บริการอาหารปรุงสขุในทกุวนัอยา่งตอ่เนือ่งใหกั้บสมาชิกทีไ่ดรั้บผลกระทบ 

โดยมุ่งเน้นประชาชนในกลุ่มเปราะบางทางสังคมเป็นลำาดับแรก ต่อมาได้

ขยายไปช่วยผู้ไดรั้บผลกระทบในกรณีวา่งงาน ตกงาน และแรงงานตา่งดา้ว 

ไปด้วย ในการจัดระบบปิ่นโตตุ้มตุ้ยจะเหมือนกัน 6 ชุมชน ตั้งแต่ระบบ 

การรับสง่อาหารฝา่ยปิน่โตทีค่รัวเรือนเปราะบางจะต้องหามาหรือทมีกลาง 

ให้ยืมใช้ มีจุดวางปิ่นโตแต่ละชุมชน จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่า 

วางปิ่นโตตรงไหนที่เป็นครัวชุมชน วางโต๊ะ วางป้ายสื่อสาร พร้อมการใส่ 

หน้ากากผ้า เจลล้างมือ ณ จุดรับปิ่นโต วิธีการรับปิ่นโต คือ มีการทำาป้าย 
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คล้องปิ่นโตว่าเป็นของใคร พร้อมเบอร์โทร และจำานวนคนที่กินอาหาร 

ในครัวเรือน เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น 

 เมื่อสมาชิกเผชิญปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองจึงกลายเป็นกลไกสำาคัญในการ 

ประสานให้เกิดการพึ่งพาช่วยเหลือสมาชิกด้วยการดำาเนินการ ภารกิจ 

“ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” จัดทำาครัวกลางของชุมชนขึ้นเพื่อการรับบริจาควัตถุดิบ 

ในการปรุงอาหาร ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ

รูปแบบของปิ่นโตตุ้มตุ้ย
 การสร้างข้อตกลงเพื่อจัดทำาครัวกลางในช่วงสถานการณ์โควิด  

เพื่อช่วยเหลือคนจน คนตกงาน และกลุ่มคนเปราะบาง เรียกว่าภารกิจ 

“ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” เป็นรูปแบบการรับบริจาคทั้งเงินและวัตถุดิบประกอบการ

ปรุงอาหารช่วยเหลือคนยากลำาบาก ดำาเนินการผ่าน “ศูนย์บ่อยางพึ่งพา 

ตนเอง” ทำาหน้าที่ประสานงาน ส่งต่อข้อมูลและความช่วยเหลือ 

โดยสื่อสารรูปแบบล่วงหน้า หาผู้บริจาควัตถุดิบโดยคำานวณเวลาว่าจะ 

ดำาเนินการอย่างน้อย 1 เดือนทุกวัน และให้สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย 

ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อให้ทราบจำานวนที่ชัดเจนว่าแต่ละชุมชนมี 

ครัวเรือนเปา้หมายจำานวนเทา่ไร และจากนัน้ไดน้ดัวันทดสอบ เตรียมความ 

พร้อมปฏิบัติจริง 1 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนทำาจริง การลงทะเบียน

ล่วงหน้ากับครัวกลางของแต่ละชุมชน เพื่อให้แม่ครัวเตรียมอาหารได้ตาม
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จำานวน โดยช่วงเย็นของวัน แม่ครัวของแต่ละชุมชนจะมารับวัตถุดิบตาม

จำานวนครัวเรือนของตน จากนัน้ช่วงเช้าก่อน 9 โมงเช้า ปิน่โตของครัวเรือน 

เป้าหมายจะถูกนำามาวางไว้พร้อมป้ายติดที่ปิ่นโต มีชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น 

เบอร์โทรศพัท ์และจำานวนคนในครัวเรือนทีต่อ้งการ แมค่รัวจะเร่ิมปรุงอาหาร 

และให้สมาชิกกลับมารับปิ่นโตไปทานที่บ้านในเวลา 11 โมงเช้าก่อนเที่ยง 

ภารกิจปิ่นโตตุ้มตุ้ยได้ทดลองปฏิบัติการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 

พร้อมกันทั้ง 6 ครัว มีชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นครัวกลาง อีก 5 ครัว 

เป็นเครือข่าย คือครัวหลังอาชีวะ ชุมชนหัวป้อม 1-4 ชุมชนกุโบร์ และ 

ชุมชนพาณิชย์สำาโรง โดยมีคนยากไร้ที่เข้าถึงอาหารจำานวน 425 ราย  

หรือ 425 อิ่ม 

 การบริหารจัดการ คือ ช่วงเย็นของแต่ละวันแม่ครัวจะมาเบิก 

วัตถุดิบซึ่งได้มาจากการบริจาค มีข้าวสาร ไข่ เครื่องปรุง ผัก กระจายไป 

ตามชุมชนต่างๆ ในส่วนของข้าวสุกครัวกลางจะจัดข้าวนึ่งไว้ เพื่อให้เพียง

พอกับสมาชิกทั้งหมดที่มาแจ้งความประสงค์ไว้ ภารกิจปิ่นโตตุ้มตุ้ย 

เริ่มเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แต่ละครัวจะมีระบบการ 

บริหารจัดการเหมือนกัน ต่างกันเพียงช่วงของระยะเวลาในการรับปิ่นโต 

แต่สว่นใหญช่่วงเวลาในการรับอาหารจะไมเ่กินเทีย่ง ในช่วงวนัที ่1 ถงึวนัที ่

8 พฤษภาคม 2563 ยังมีปฏิบัติการเหมือนกันทั้ง 6 ครัว แต่ภายหลังวันที่ 

8 พฤษภาคม 2563 ครัวที่ปรุงอาหารสดเหลือเพียงครัวเดียวคือครัวกลาง 

อีก 5 ครัว ขอรับบริจาคอาหารแห้งแทน 
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 รูปแบบปิ่นโตตุ้มตุ้ย คือ 1) ภาชนะหลักที่นำามารับอาหารต้อง 

เป็นปิ่นโต เนื่องจากป่ินโตมีอยู่แล้วทุกบ้าน เป็นการลดการใช้ขยะและ 

พลาสตกิ 2) มวีตัถดุบิอะไรก็ทำาเมนตูามนัน้ โดยมขีา้วสาร ไข ่เปน็พืน้ฐาน 

3) แตล่ะครัวเรือนบนัทกึการรับจา่ยรายวนัผ่านทมีงาน บางแหง่ใช้เยาวชน 

บันทึก 4) ลงทะเบียนผู้ต้องการล่วงหน้าเน้นผู้ได้รับผลกระทบ 5) ช่วย 

เหลือได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นต้น 

ระบบครัวชุมชน	
 ดำาเนินการได้มาจนถึงปัจจุบัน (มิถุนายน) มีพัฒนาการแบ่งเป็น 

3 ระยะคือ

 ระยะแรก คือ วันที่ 25 เมษายน และวันที่ 1-7 พฤษภาคม 

ช่วงสปัดาหแ์รกทีอ่ยูใ่นช่วงทีส่งัคมกำาลังปดิเมอืง ปดิประเทศ ผู้คนถูกเก็บตัว 

อยู่ในบ้าน ทำาให้ประสบปัญหาหนัก มีคนเดือดร้อนจำานวนมาก มีครัว 

ชุมชน ร่วมปฏิบัติภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” ปรุงอาหารสด รวมจำานวน 

6 ครัว ในพืน้ทีจ่ริงของ 6 ชุมชน เขตตำาบลบอ่ยาง คอื ชุมชนแหลมสนอ่อน 

ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 ชุมชนหัวป้อมโซน 5 ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ 

ชุมชนกุโบร์ และชุมชนพาณิชย์สำาโรง

 ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นมา ครัวชุมชนจำานวน 

5 ครัว คือ ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 ชุมชนหัวป้อมโซน 5 ชุมชนหลัง 

วทิยาลัยอาชีวะ ชุมชนกุโบร์และชุมชนพาณิชยส์ำาโรง ยตุกิารปรุงอาหารสด 

ปรับเปล่ียนเป็นการขอรับบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งจากครัวกลางคือ 
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ครัวชุมชนแหลมสนอ่อน และในช่วงเดียวกันนี้ก็ได้มีชุมชน 2 ชุมชน 

จากพื้นที่ตำาบลเขารูปช้าง มาแจ้งขอเป็นเครือข่ายและขอรับบริจาค 

ข้าวสารและอาหารแห้งจากครัวกลางด้วย

 ระยะที่ 3 ปัจจุบัน มีครัวชุมชนแหลมสนอ่อนซ่ึงเป็นครัวกลาง 

และเป็นครัวเดียวเท่านั้นที่เปิดบริจาคอาหารปรุงสดในภารกิจ “ปิ่นโต 

ตุ้มตุ้ย” โดยแจ้งหยุดบริจาค 2 วันต่อสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

ทั้งนี้เพื่อปรับระบบจากครัวเป็นห้องเรียนอาชีพ เพื่อช่วยให้สมาชิก 

ปิ่นโตตุ้มตุ้ย ได้มีช่องทางลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ 

ครอบครัว

ก�รรับบริจ�ค
 ภารกิจกลางของศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง สื่อสารกับหน่วยงาน 

เครือข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มี โดยเปิดรับทั้งเงินบริจาคและวัตถุดิบ 

โดยยอดเงินสดที่ศูนย์บ่อยางฯ ได้รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน- 

15 พฤษภาคม รายรับรวมทัง้สิน้ 20,900 บาท (สองหมืน่เก้าร้อยบาทถว้น) 

รายจ่ายจำานวน 12,700 บาท ยอดเงินสดคงเหลือ (15 พฤษภาคม) 

จำานวน 8,200 บาท

 ตัวอย่างรายการวัตถุดิบที่รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน- 

15 พฤษภาคม สรุปโดยสังเขป
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 - ข้าวสาร จำานวน 1,700 กิโลกรัม

 - ไข่ไก่สด จำานวน 2,400 ฟอง

 - เนื้อไก่สด จำานวน 70 กิโลกรัม

 - เส้นหมี่สด จำานวน 30 กิโลกรัม

 - วุ้นเส้น จำานวน 9 กิโลกรัม

 - น้ำามันพืชและเครื่องปรุงรส จำานวน 9 ลัง

 - มะละกอสุก จำานวน 60 กิโลกรัม

 - ขนุนสุกแกะเนื้อ ประมาณ 10 กิโลกรัม

 - มะม่วงสุกจำานวน 30 กิโลกรัม

 - ผักสด จำานวน 92 กิโลกรัม

 - ผักบุ้งสดจำานวน 10 กิโลกรัม

 - ปิ่นโตมือสอง จำานวน 1 เถา

 วัตถุดิบเหล่านี้แม่ครัวของแต่ละชุมชนสามารถดัดแปลงเป็นเมนู 

อาหารได้หลากหลาย แล้วแต่ศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ การได้ทานของสด 

ปรุงใหม่ และมีปริมาณมากพอทานนับเป็นจุดเด่นของภารกิจนี้ เหล่า 

แมค่รัวเองก็รู้สกึภาคภมูใิจ รู้สกึดใีจทีไ่ด้ช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน บางคน 

ก็เข้ามาปรึกษาปัญหา ระบายความทุกข์ ครัวชุมชนจึงเป็นจุดที่พึ่งท้ัง 

ทางกายและทางใจไปในตัว
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 หม�ยเหต	ุผู้บริจาคมทีัง้ประชาชน ผู้นำา หนว่ยงานราชการ ไดแ้ก่ 

พัฒนาชุมชนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา มูลนิธิวิสุทธิคุณ 

หาดใหญ ่สำานกังานด่านตรวจคนเขา้เมอืง โรงก๋วยเต๋ียวแสงเจริญ หาดใหญ ่

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

12,000	อิ่ม
 การช่วยเหลือผ่านครัวกลางของชุมชน ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” 

ของเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมและ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่โดยนับจากปริมาณ 

ข้าวสวย หน่วยนับเป็น “อิ่ม” (ถ้วย) 12,000 อิ่ม 

 เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2563 จำานวน 425 อิ่ม 425 ราย

 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 จำานวน 582 รายต่อวัน (220 

เถาต่อวัน) 

 วนัที ่8 พฤษภาคม-กรกฏาคม 2563 จำานวน 100-160 รายต่อวนั 

 โดยคิดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบไม่คิดกรณีค่าแรง (ที่ดำาเนินการแบบ 

จิตอาสา) เฉลี่ยประมาณ 5-7 บาทต่อ 1 อิ่ม 
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ปี	2564	โควิดระลอกใหม่
 24 พฤษภาคม 2564 ปิน่โตตุ้มตุ้ยเร่ิมอยา่งเปน็ทางการ ดว้ยปิน่โต 

11 เถา เลี้ยง 30 ชีวิต ในจำานวนนี้เป็นคนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเลข 

13 หลัก จำานวน 3 คน

 เมนูอาหารคือ ข้าวสวยนึ่งคนละ 2 ถ้วย แกงส้มปลาดุกหน่อไม้ 

(หลังบา้นพีอ้่น) และทีช่อบกันมากคอื ปลาตากแหง้ทอดกรอบ หอมอร่อย 

ตบทา้ยความสดช่ืนดว้ย “ชาโบราณบบีมะนาวสด” เฉล่ียคา่อาหารรายหวั 

ของวันนี้ประมาณ 15 บาทต่อคนต่อมื้อ 

 การทำางานของพื้นที่ขยายชุมชนจากเดิม 6 ชุมชนปีนี้ขยายเพิ่ม 

14 ชุมชน ใครไม่มีเงินก็บริจาค ใครมีเงินก็มาซ้ือซ่ึงจะขายข้าวถ้วยละ 

5 บาท ไข่เค็มใบละ 5 บาท 

 รอบนี้มีคนรับบริการขอรับบริจาคน้อยลง แต่กลับมาซ้ืออาหาร 

เพิ่มขึ้น เนื่องจากชุมชนมีประสบการณ์การจากรอบที่แล้ว ทำาให้ปีนี้มีการ 

เตรียมตัว มีรายได้และไม่เกิดความวิตกกังวล สามารถพึ่งตัวเองได้ 

 กิจกรรมปิน่โตตุม้ตุย้ ดำาเนนิการร่วมกับกลุ่มแมเ่ล้ียงเดีย่วในชุมชน 

รับสง่อาหารราคาถกูผ่านปิน่โตตุม้ตุ้ย ในรูปแบบการบริจาคและขายอาหาร 

กติกากลุ่มคือ ราคาอาหารต้องไม่แพง เช่น ข้าวสวยหนึ่งถ้วยละ 5 บาท 

กับข้าวเริ่มต้นที่ 5 บาท มีไข่ต้ม ปลาแดดเดียวทอด ทำาให้กลุ่มเปราะบาง 

สามารถเข้าถึงได้ มีขายน้ำาชากาแฟ ในลักษณะแบบกิจการเล็กๆ และส่ง

บริการให้หน่วยงานในพื้นที่ โดยขายถูกกว่าที่อ่ืน และช่วยเหลือกลุ่ม 

เปราะบางในกลุ่มที่ขาดรายได้ 
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เครือข่�ยพัฒน�เมืองสงขล�
 วิกฤตโควิดที่เข้ามาปลายเดือนกรกฎาคม สถาบันพัฒนาองค์กร 

ชุมชน (พอช.) ได้ประสานศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองเข้าร่วมเพื่อรับฟัง

แนวทางการสนบัสนนุเมอืงสงขลาทีจ่ะหนนุช่วยชุมชนรับมอืโควดิ อำาเภอ 

เมืองสงขลาเป็นอีกพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่นี้มีเครือข่ายบ้านมั่นคงและมี

คนจนเมอืงอาศยัอยูจ่ำานวนมาก มคีวามเดอืดร้อนเร่ืองทีอ่ยูอ่าศยั บา้งเป็น 

คนต่างถิ่น บุกรุกที่ดินของการรถไฟบ้าง เจ้าท่าบ้าง ธนารักษ์บ้าง เป็นอีก 

ปัญหาที่สะสมตัวอยู่ในพื้นที่ จนเป็นที่มาของการจัดทำาโครงการที่ยื่น

ของบของ พอช.ในเวลาต่อมา

 เพือ่การนีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เพือ่จะไดเ้หน็ภาพรวม 

ของชุมชน ที่บางคนยังไม่รู้แม้กระทั่งชื่อที่แท้จริง เพื่อให้เห็นข้อมูลที่เป็น

จริงของชุมชนทั้งในส่วนเชิงกายภาพ ประชากร ผู้ได้รับผลกระทบ
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 1. ฝ่ายทะเบียนราษฎร ทน.สงขลา

 2. กองสวัสดิการสังคม ทน.สงขลา

 3. กองสาธารณสุขฯ ทน.สงขลา

 4. ศูนย์ประสานงานโควิด-19 สงขลา

 5. อสม.รายชุมชน 13 ชุมชน

 ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ตำาบลบ่อยาง ได้มีการเสนอ 

โครงการระดับชุมชน จำานวน 13 ชุมชน ดังนี้

 1. ชุมชนแออัด ซ่ึงเป็นชุมชนใหม่ที่ได้โอกาสเข้าถึงงบประมาณ 

จำานวน 7 ชุมชนคือ ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนวัดแหลมทราย 

ชุมชนวัดศาลาหัวยาง ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ ชุมชนเมืองใหม่พัฒนา 

ชุมชนมัสยิดบ้านบน ชุมชนสวนหมาก

 2. ชุมชนบ้านมั่นคง จำานวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหัวป้อม 

ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนกุโบร์ ชุมชนบ่อนวัวเก่า 

ชุมชนนอกสวน

 และยังมีโครงการระดับเมืองอีก 1 โครงการ เพื่อเช่ือมโยงงาน 

ในภาพรวมและเตรียมพร้อมสู่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาว
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จังหวัดเริ่มเข้�ม�สนับสนุน
 ผลการทำางานที่สะสมผลงานมาอย่างต่อเนื่อง เห็นชัดขึ้นอีก  

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ 

ณ สงขลา ไดใ้หก้ารสนบัสนนุครัวชุมชน “ปิน่โตตุม้ตุ้ย” ชุมชนแหลมสนอ่อน 

โดยการมอบเงินสดจำานวน 15,000 บาท เพื่อการผลิตข้าวกล่องปรุง 

สุกใหม่ จำานวน 500 กล่องส่งมอบเป็นกำาลังใจในสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดโควิด-19 ให้แก่ชาวชุมชน 55 ชุมชน เขตเทศบาลนครสงขลา 

โดยนายอำาเภอเมืองสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว ได้กรุณาประสานงาน

และอำานวยความสะดวกในการเตรียมการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย ทัง้นีวิ้ธีการสง่มอบเปน็ไปตามมาตรการการปอ้งกันและควบคมุ

โรคทุกประการ โดยจัดให้ตัวแทนจากแต่ละชุมชนทยอยมารับมอบวันละ 

11 ชุมชน ในช่วงเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 

2564 และอยู่ในการรับรู้ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเข้ามามีส่วนร่วม 

สง่มอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอยา่งต่อเนือ่ง ปจัจบุนัมกีารตอ่ยอด 

ใหศ้นูยบ์อ่ยางฯ เปน็จดุจดัทำาอาหารสง่ใหกั้บผู้ปว่ย ณ ศนูยพ์กัคอยอีกด้วย
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ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลของตัวเอง การมีจิตอาสาของชุมชนร่วม 

ดำาเนินการโดยไม่มีค่าตอบแทนแสดงให้เห็นความต้ังใจและจริงใจ ทำาให้ 

สามารถเก็บข้อมูลจริงของคนเปราะบางทางสังคมที่จะนำาไปหนุนช่วย 

ในอนาคต จากเดิมบางคนไม่กล้าแสดงตัวด้วยขาดความเชื่อมั่นและไม่ไว้

วางใจในการทำางานของแกนนำา รวมไปถงึเหน็ศกัยภาพของสมาชิกทีจ่ะนำา 

มาช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ศักยภาพในการทำาอาหาร หรือ 

มาร่วมเป็นคณะทำางานดูแลชุมชน

 2. ศูนย์บ่อยางฯ ใช้กิจกรรมปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นเครื่องมือทางสังคม 

ในการเชื่อมร้อยคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และ 

เครือขา่ยภายนอก ช่วยใหรู้้จกัการแบง่ปนั ช่วยเหลือกันและกัน การบริหาร 

จดัการทีด่เีป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมสีว่นร่วม จะเปน็ฐานช่วย 

ทำาให้เป็นชุมชนสะอาด มีธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต 

 3. ทักษะการบริหารจัดการ บนฐานคิดจัดการตนเองในช่วงเกิด 

ภัยพิบัติ ทำาให้รู้ค่าใช้จ่ายต่อหัว ต่อชุมชน รู้ปริมาณข้าวสารและวัตถุดิบ

ที่ใช้ต่อคน ในการทำาอาหารเลี้ยงคนในชุมชน รวมถึงการเตรียมกลไกช่วย

เหลือหากมีสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคตสามารถที่จะนำาประสบการณ์ 

ไปใช้จัดการตนเองได้อย่างรวดเร็ว

 4. การสื่อสารสาธารณะ บอกเล่าเรื่องราว กิจกรรมผ่านช่องทาง

การสื่อสารต่างๆ
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การทํำาแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตรายบุคคล
ผู้สูงอายุ คนพิการ
คนยากลํำาบาก อบต.คูหา

11
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 อบต.คูหา ตำาบลคูหา อำาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยการ 

นำาของนายกปัญญา ศรีทองสุข มีนโยบายด้านคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ริเร่ิมพัฒนาแนวทางจัดทำาแผนพัฒนา 

คุณภาพชีวิตรายบุคคลและครอบครัวเป็นเคร่ืองมือสำาคัญ บวกกับการ 

วางรากฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้จิตสำานึกรักบ้านเกิด 

ความเป็นชุมชนเดียวกัน 

 ปี 2556 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และ 

คนด้อยโอกาส

 ปี 2560 จับมือกับ อบจ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา มีการเก็บ 

ขอ้มลูคนพกิาร ผู้สงูอาย ุคนยากลำาบากแบบทกุครัวเรือน จดัต้ังศนูยส์ร้างสขุ 

ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ และมีการ

วเิคราะหก์ารทำางานร่วมกับภาค ีจดัทำาธรรมนญูตำาบลนา่อยู ่และยงัเขา้ร่วม 

กองทุน LTC 

 ปี 2562 ดำาเนินโครงการ Node Flag Ship กับ สสส.สงขลา 

เร่ิมจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล Individual Care Plan 

มีการวางแผนการทำางานร่วมกับ อบต.และองค์กรหลัก 4 องค์กร คือ 

กำานัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อบต. โรงพยาบาล ว่าจะทำาอะไรร่วมกัน 

 ทัง้นีต้ำาบลคหูา มปีระชากรรวมทัง้สิน้ 10,100 คน 2,300 ครัวเรือน 

ผู้สูงอายุมีจำานวน 1,185 คน (เก็บข้อมูลเข้าระบบข้อมูลกลางได้ 1,001 

คน) อาศัยในหมู่ 7 มากกว่าทุกหมู่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

60–69 ป ีและเปน็คนพกิาร 202 คนสว่นใหญอ่ยู ่ม.3, ม.6, ม.7 สว่นใหญ ่

เปน็ประเภทพกิารการเคล่ือนไหว เพศชาย อยูใ่นวยัแรงงาน สาเหตุมาจาก 

พิการจากโรคเร้ือรัง แต่กำาเนิด และอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ยังสามารถช่วย 

ตัวเองได้ มีที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ไม่ได้รับการศึกษา และไม่มีอาชีพ/

179



ผีเสื้อขยับปีก   เล่ม  9

ว่างงานอีกจำานวนหนึ่ง และอยู่ในสภาวะความยากลำาบากอยู่ในหมู่ 4 

จำานวน 81 คน อาศยัในหมู ่6 จำานวน 15 คน สว่นใหญเ่ปน็ผู้มรีายไดน้อ้ย 

พิการ ไร้บ้าน ติดบ้านติดเตียง เป็นเพศหญิง หม้าย โสด

 นอกจากนัน้ในการทำางานใช้ระบบขอ้มลู TCNAP เปน็การทำาขอ้มลู 

ครัวเรือนและวิจัยเชิงสังคม ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. สำานัก 3 

มกีารวางแผนรายบคุคล TCNAP เปน็ขอ้มลูรายครัวเรือน นำามาเช่ือมโยง 

กับระบบข้อมูล iMed@home นำามาสู่การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายบุคคล เพือ่ใหท้มีสหวชิาชีพของ อบต.สามารถตดิตามผลรายบคุคลได ้

ว่าจะต้องวางแผนในการดูแลอย่างไรบ้าง เช่น การสนับสนุนกายอุปกรณ์ 

ต่างๆ ซึ่งไม่ต้องรอรายงานเป็นเอกสาร เพราะมีการแชร์ข้อมูลเข้าระบบ

ที่ทำาให้ทุกคนสามารถดูข้อมูลจากระบบเยี่ยมบ้านหรือ iMed@home 

ได้โดยตรง 
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  แนวท�งดำ�เนินก�รสำ�คัญ
 1. การทำางานเร่ิมด้วยการทำาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ 

อำานาจตามกฎหมายเพื่อสร้างความชัดเจนในการทำางาน ดูระเบียบ และ 

พรบ.ทีเ่ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสภาตำาบลและองคก์ารบริหารสว่น 

ตำาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 หน้าที่ต้อง 

ทำาในเขตองคก์ารบริหารสว่นตำาบล ดังตอ่ไปนี ้(มาตรา 67) 3) ปอ้งกันโรค 

และระงับโรคติดต่อ 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ 

ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 มอีำานาจและหนา้ทีใ่นการจดั 

ระบบการบริการสาธารณะ (มาตรา 16) (10) การสังคมสงเคราะห์ และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (19) 

การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

 นำามาสูก่ารกำาหนดแผนงานทีเ่ก่ียวกับการพฒันาคณุภาพชีวติของ 

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาท สามารถทำางานไปได้ด้วย 

ความสบายใจ เป็นการสร้างความมัน่ใจใหกั้บทมีงาน มวีาระการพดูคยุตอ่ 

ข้อมูลและทำาแผนการทำางานร่วมกันสม่ำาเสมอ

 2. อบต.คูหายังได้เป็นแม่ข่ายตำาบลสุขภาวะของ สสส.สำานัก 3 

อีกด้วย ภายใต้ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำาบลคูหา โดยก่อน 

ที่จะเป็นแม่ข่ายได้เป็นลูกข่ายตำาบลกาบัง จ.ยะลามาก่อน เมื่อพื้นที่ 

มีการพัฒนาศักยภาพเข้มแข็งแล้ว จึงได้ขยับตัวเองมาเป็นแม่ข่ายการ 

ทำางานให้ความสำาคัญในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล มีการใช้ 

ข้อมูลพัฒนาศักยภาพของคน การจัดองค์ความรู้และการพัฒนาทีม 

ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) เพื่อ 

เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน และได้บูรณาการงบจากกองทุนสุขภาพตำาบล 
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จาก อบจ. พมจ. ไปด้วยกัน มีการทำางานร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อหาทุน 

ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ 

 2.1 การใช้ข้อมูล มีการจัดทำาข้อมูลโดยการสำารวจข้อมูลกลุ่ม 

เปราะบาง นำาใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลรายครัวเรือน TCNAP, RECAP 

ขอ้มลู อปท. ขอ้มลูจากแบบสอบถามและระบบเยีย่มบา้น iMed@home

 2.2 การพัฒนาสมรรถนะกำาลังคน มีการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพ 

38 คน การอบรมกู้ชีพกู้ภัย การอบรม Care Giver

 2.3 การจัดการความรู้ สรุปบทเรียนทุนทางสังคมและแหล่ง 

เรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนผลกระทบ จัดการเรียนรู้ภายใน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

 2.4 การพฒันากลไกการบริหาร ตัง้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

ชีวติผู้สงูอาย ุคนพกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส แผนพฒันาหมูบ่า้น/แผนพฒันา 

ตำาบล ธรรมนูญตำาบลคูหาน่าอยู่

 2.5 การใช้เงินทุนและงบประมาณ งบประมาณจาก อบต.จัดตั้ง 

กองทุนคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน

 กองทุน สปสช. อบจ.สงขลา พมจ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา 

สสส. Node Flagship 

 2.6 การทำางานร่วมกับหนว่ยงานและองคก์รภายนอก อบจ.สงขลา 

พมจ.สงขลา สสอ. พชอ. รพ.สะบ้าย้อย สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา 

(4PW)

 2.7 การใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

กลุ่ม อสม. 128 คน ผู้ช่วยนักกายภาพ 46 คน Care Giver 15 คน 

CM 2 คน กู้ชีพกู้ภัย 8 คน รพ.สต.คูหา รพ.สต.ทัพหลวง ชมรมผู้สูงอายุ 
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วัดคูหา โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์สร้างสุขตำาบลคูหา ชมรมคนรักษ์สุขภาพ 

กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน

 3. มีการจัดตั้งกองทุนคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นศูนย์ในการ

ช่วยเหลือคนคูหาด้วยกัน ในการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง 

ในพื้นที่ การประสานเช่ือมโยงจะมีกลไกแบบบูรณาการระดับตำาบล 

ประสานการทำางานกับคณะกรรมการ พชอ.สะบ้าย้อย หรือเสนอคณะ 

กรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สงขลา หรือ พมจ. เพื่อขอสนับสนุนงบ 

ประมาณในการช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้าน นอกจากนี้มีการระดมทุน 

ช่วยเหลือกันในกลุ่ม อสม.กลุ่มอาสาตา่งๆ รวมทัง้ทมีสภาเยาวชนหว้ยเตา่ 

ที่มีบทบาทในการประสานงานและช่วยเหลือชาวบ้านในลักษณะจิตอาสา 

ในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้าน นอกจากนี้มีการอบรมการฝึก 

อาชีพ โดยการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อการฝึกอาชีพ การอบรมผู้ช่วย 

นักกายบำาบัด ได้รับงบจากกองทุนฟื้นฟู อบจ.สงขลา 

 4. อบต.คูหามีกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข 

สำาหรับผู้สงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (Long Term Care : LTC) มกีารทำางาน 

และประชุมร่วมกับ CM และ CG อย่างใกล้ชิด ร่วมกับศูนย์สร้างสุข 
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ตำาบลคูหา และมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งทำาหน้าที่เยี่ยมบ้าน มีการ 

ประชุมเครือข่ายภาคีร่วมกับ LTC ระดับอำาเภอ ทั้งนี้การทำางานภายใต้ 

กลไกของ พชอ.สะบ้าย้อย ขับเคล่ือนประเด็นหลักคือผู้สูงอายุและการ 

จัดการขยะ 

 5. ในสว่นของกิจกรรมโรงเรียนผู้สงูอาย/ุชมรมผู้สงูอาย ุเร่ิมดำาเนนิ 

การปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการรับสมัคร 

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และต่อยอดจากกิจกรรมศึกษา 

ดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมทำางานได้มีการแลกเปล่ียนและจัดทำา 

หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นหลักสูตรพื้นฐาน เป้าหมายหลัก

คือเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมวดกลุ่มวิชาชีวิต 45 ชั่วโมง 
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50% ประกอบดว้ย 1.วชิาสงัคม 2.วชิาชีวติและสขุภาพ 3.วชิาสภาพแวดล้อม 

4.วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 5.วิชานันทนาการ ยกตัวอย่าง วิชาชีวิต

และสุขภาพประกอบด้วยกิจกรรมการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรมประเมิน BGS คัดกรอง 10 เรื่อง กลุ่มวิชาการ 20% 10 ชั่วโมง 

ประกอบด้วย 1.วิชาสังคม 2.วิชาเศรษฐกิจ 3.วิชาสุขภาพ เน้นการดูแล 

สุขภาพตัวเอง ประเมิน ADL การลดความเสี่ยงเบาหวานความดัน 

ลดหวานมันเค็ม วิชาเรื่องกินและสุขภาพ มีการประเมินสุขภาพ หมวด 

กลุ่มวชิาชีพ 30% 14 ช่ัวโมง วชิาเศรษฐกิจ นอกจากนัน้แล้ว ปงีบประมาณ 

2562 ยังได้พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุพหุวัฒนธรรม และปี 

งบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุวิถีมุสลิม

 สิ่งที่ได้ตามมาหลังเกิดหลักสูตรของชมรมผู้สูงอายุ เร่ิมมีแกนนำา 

นำาร้องนำาเต้น และจดักิจกรรมงาน “คหูาแรกวา” ฟืน้ฟภูมูปิญัญาในอดตี 

รวมทั้งกิจกรรมออกกำาลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีการเก็บข้อมูล 

กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการกินหวาน 

มันเค็ม กิจกรรมที่ทำาในชมรมส่วนใหญ่เน้นในเร่ืองการกินการออก 

กำาลังกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เห็นศักยภาพของตัวเอง การสร้าง 

ความภาคภูมิใจ โดยมีการเชิญผู้สูงอายุเป็นวิทยากรสอนเด็กให้เห็นวิถี 

วัฒนธรรมผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับเด็ก และร่วมกับโครงการ Nodeflagship 

นำากิจกรรมมาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดการเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ 

ด้วยกัน มีกรณีการพบเจอกันระหว่างพี่น้องที่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันมานาน 

ผู้พิการที่เข้าไม่ถึงระบบทำาข้อมูล บางคนบัตรหมดอายุ ไม่ได้เบี้ยยังชีพ 

ได้นำาเข้าที่ประชุม พชอ. โดยมีการส่งทีมทำาบัตรประชาชนให้ถึง อบต.  

และมีการเก็บข้อมูลใหม่ทั้งอำาเภอ 
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 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เก่ียว

ข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การซ่อมแซม 

บ้าน การบริการรถฉุกเฉินรับ-ส่ง 

24 ชั่วโมง การจ้างงานฝึกอบรมทักษะ 

อาชีพ การประสานและขึน้ทะเบยีนรับ

เบีย้ยงัชีพ บตัรคนพกิาร การอบรมดูแล 

ผู้ช่วยนักกายภาพ 

 6. ในสว่นของศนูยส์ร้างสขุตำาบล 

ทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุจาก อบจ. เร่ิมจาก 

การทำางานขอ้มลู iMed@home ตำาบล 

คูหาเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายในการ 

จัดต้ังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็น 

ต่อสุขภาพมีงบประมาณในการจัดซ้ือ 

อุปกรณ์ วสัดตุ่างๆ ประจำาศนูยป์ระกอบ 

ด้วย 1) เตียงไม้มาตรฐาน (ชนิดเตี้ย) 

จำานวน 2 เตียง 2) รอกบริหารหัวไหล่ 

แบบติดผนัง จำานวน 1 เคร่ือง 3) 

จักรยานปั่นมือ จำานวน 1 เครื่อง 4) จักรยานเอนปั่น จำานวน 1 เครื่อง 

5) วงล้อบริหารหวัไหล่และแขนแบบติดผนงั จำานวน 1 เคร่ือง 6) กระดาน 

บริหารกล้ามเนื้อต้นขา จำานวน 1 ชุด 7) ดัมเบลฟิสเนส 1/1.5/2.5 กก. 

8) กระจกปรับแต่งท่าทาง จำานวน 1 อัน 9) หมอนผู้ป่วย (ฟองน้ำา) 

จำานวน 1 ใบ 10) อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้าขาเดียว จำานวน 1 อัน 11) 

อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้า 3 ขา จำานวน 1 อัน 12) อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้า 
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4 ขา จำานวน 1 อัน 13) ถุงทรายออกกำาลังกาย 0.5/1/1.5 กก. 14) 

ราวคู่ขนานฝึกเดิน จำานวน 1 เครื่อง มีผู้ช่วยนักกายภาพที่ทำางานร่วมกับ 

รพ.อำาเภอลงมาประจำาศูนย์ร่วมกับจิตอาสาประจำาศูนย์ที่จะผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนเข้ามาบริการ มีตารางการลงเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ มีทีม 

สหวิชาชีพ ลงเยี่ยมบ้านพร้อมๆ กัน ทำาให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ไปพร้อมๆ 

กัน เช่น มีการปรับปรุงบ้าน การช่วยเหลือของศูนย์สร้างสุข การดูแล 

ด้านสุขภาพของ รพ.สต. การให้บริการนวดของแพทย์แผนไทย ตอนนี้

มีการจัดทำากิจกรรมตามหลักวิถีมุสลิม เป็นหลักในการจัดทำาหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ปันจักสีลัต ซึ่งเป็นศิลปะในการต่อสู้และเป็น

ท่าการออกกำาลังกายปรับประยุกต์ตามวิถีมุสลิมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 ในสว่นของกายอุปกรณ์ทีไ่ดรั้บสนบัสนนุม ี14 รายการ จาก อบจ.

ประจำาอยู่ในศูนย์สร้างสุข และนายก อบต. ได้มีการอนุมัติงบประมาณ

เพิ่มเติม
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 7. โครงการ Node Flagship สสส.ได้ทำาให้มีระบบข้อมูลเป็น 

ของตัวเอง และจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำาบล มีฐานคิดคือ 

การทำาให้ประชาชนในพื้นที่มี Care Plan เป็นของตัวเอง ลดปัญหา 

ความซ้ำาซ้อน ทัง้ในแงป่ระชาชนแตล่ะคนมโีอกาสเปน็ผู้เปราะบางซ้ำาซ้อน

หลายประเภท และเปิดช่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถวางแผนว่า 

แต่ละคนต้องการอะไรเป็นรายบุคคลซ่ึงจะทำาให้การทำางานมีความง่าย 

มากขึ้น โดยนำาข้อมูลมาบูรณาการประเมินซ้ำาและเข้าคิว จัดลำาดับ 1-20 

เพื่อการช่วยเหลือดูแลคนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลที่ได้	
 ผลต่อประชากรเป้าหมาย (1) ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพ 100% 

(2) ศูนย์ฟื้นฟูสภาพใกล้บ้านใกล้ใจ (3) ผู้ป่วยมีระดับคะแนน ADL 

เพิ่มขึ้น กลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นกลุ่มติดบ้าน 2 คน กลุ่มติดบ้านเปลี่ยน

เป็นกลุ่มติดสังคม 4 คน กลุ่มติดเตียงเปลี่ยนเป็นกลุ่มติดสังคม 1 คน (4) 

มีผู้ช่วยกายภาพชุมชน 39 คน

ภาพ กิจกรรมของศูนย์สร้างสุขตำาบล
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 ผลต่อสังคม เกิดความรับผิดชอบของชุมชนต่อการดูแลกลุ่ม 

เปราะบาง 

 ผลด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการเดินทาง

 ด้านสภาวะแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ 

ผู้ป่วย

 ด้านสุขภาพ มีการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน 

โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

 ด้านการเมืองการปกครอง มีแนวทางการดูแลคนพิการระดับ 

ชุมชน จัดทำาธรรมนูญตำาบลคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน

 นอกจากประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ขึ้นแล้ว ยังเกิดทักษะในการทำางาน ดังเช่นเกิดทักษะในการดูแลกลุ่ม 

เปราะบาง มคีวามชำานาญในการใช้ขอ้มลู มกีารทำางานร่วมกัน แลกเปล่ียน 

ร่วมกัน ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ส่งผลให้โครงสร้างของ 

ชุมชนมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ นอกจากนีไ้ด้ทกัษะการเรียนรู้ระบบขอ้มลู 

iMed@home เรียนรู้การทำางานร่วมกับโครงการ Node Flagship สงขลา 
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เป็นแม่ข่าย TCNAP มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ตัวเองและ

วเิคราะหภ์าพรวมของตำาบล เกิดกองทนุคนคหูาไมท่อดทิง้กัน การทำางาน 

โดยหลายภาคีมาช่วยกันดูแล มกีารขยายผล โดยจดัทำาหลักสตูรการเรียนรู้ 

ให้กับเครือข่ายอีก 15 อปท. วิชาหลัก การดูแลกลุ่มเปราะบาง ผ่านศูนย์ 

จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำาบลคูหา มีการประเมินผลร่วมกับ สสส.

สำานัก 3 และได้รับรางวัลนวัตกรรมการดูแลต่อเนื่องจาก สสส.สำานัก 3

“เขียวในท่�มกล�งแดง”	ตำ�บลคูห�รับมือโควิด
 ในขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้อมูล 

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อำาเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผู้ป่วย 

ที่รักษาในโรงพยาบาลมีจำานวน 126 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 320 ราย 

รักษาหายแล้ว 194 ราย สภาพพื้นที่ตำาบลคูหา อำาเภอสะบ้าย้อย 

ตอนนี้เป็นสีเขียวไม่มีผู้ป่วยในระยะ 29 วัน ผู้ป่วยเสี่ยงสูงได้รับการกักตัว 

21 วัน ตรวจแล้วไม่มีการติดเชื้อ 

 การทำางานช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือเชิงสงเคราะห์ โดยมี 

ชุด Care Set ใหกั้บผู้กักตัว รวมทัง้มถีงุยงัชีพจาก อบต. ใหกั้บทกุครัวเรือน 

รวมทั้งมีงบประมาณจาก สสส.สำานัก 3 อนุมัติให้ดำาเนินการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมร่วมกับ พชอ. ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มคนที่สัมผัส 

เสี่ยงสูง โดยมีเงิน 3 แสนบาท นำามาใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจ คือ เครื่อง 

สแกนอุณหภมู ิเคร่ืองวดัออกซิเจน เคร่ืองเจาะปลายนิว้ โดยมอบให้ อบต.

คูหาหนึ่งชุด และอีกชุดมอบให้ พชอ.ใช้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้ 
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ยังมีชุด PPE สำาหรับโรงพยาบาลให้กับทีมติดตามสอบสวนโรค

 การทำาให้พื้นที่ปลอดโควิดมาได้ นโยบายของนายก อบต.คูหา 

คือ เพิ่มการสนับสนุน พชอ.ให้มากขึ้น รวมทั้งการออกพื้นที่เพื่อพูดคุย 

สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านทุกวันศุกร์ ลงเยี่ยมกลุ่มติดบ้านติดเตียง 

การทำางานโดยใช้การตั้งด่านร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อบต. เจอจับ 

ลงโทษดว้ยการสก็อตจัม๊พ ์แล้วแจกแมสก์ เจลแอลกอฮอล์ เพือ่สร้างความ 

ตระหนักของชาวบ้าน ถ่ายรูปส่งรายงานให้ผู้บริหารทราบ โดยนายกเน้น

การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำาคัญ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน 

ได้รับการฉีดวัคซีนโดยตอนนี้ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วทั้งหมดและ 

กำาลังทยอยรับเข็มที่สอง โดยบริหารงบประมาณที่มีอย่างไหนไม่จำาเป็น 

ก็นำามาปรับใช้ในการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน นำาเงินสนับสนุน รพ.สต. 

หน่วยงานทหาร ผู้ใหญ่บ้าน อำานวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานทำางาน

ได้ราบร่ืน นอกจากนี้มีการประสานกับโรงพยาบาลโดยมีรถตู้รับส่งคนไข้ 

ติดเตียง เอื้อให้คนเปราะบางกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการรับวัคซีนอย่างทั่วถึง 
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 พื้นที่ตำาบลคูหา เดิมใช้ข้อมูลจากฐาน Individual ซึ่งเป็นฐาน 

ขอ้มลูคนเปราะบางยากลำาบากในพืน้ที ่มขีอ้มลูวา่ใครอยูต่รงไหน ต้องการ 

ความช่วยเหลืออะไร และนำาขอ้มลูทีไ่ด้มาแลกเปล่ียนกันกับทมีงาน มกีาร 

ทบทวนระบบข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ว่าคนไหนควรปลดออกจากระบบหรือ 

คนไหนควรนำาเข้าระบบ 

 และได้ดำาเนินการจัดชุด Care Set จำานวน 38 ชุด ซึ่งจะนำามา 

มอบให้กับคนไข้ติดเตียง จำาพวกแพมเพิส ข้าวสารอาหารแห้ง นอกจาก

นี้ยังมีกลุ่มคนไม่มีบัตรประชาชน กลุ่มเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต หรือกลุ่มเด็ก 

กำาพร้าที่เด็กๆ อาศัยกันเพียงลำาพัง ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการประชุมร่วมกับ 

กรรมการ พชอ.เพื่อให้มีการรับทราบว่ามีใครในชุมชนที่ควรได้รับการ 

ช่วยเหลือบ้าง 
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  วธีิการลงไปช่วยเหลือ โดยนายก อบต.ลงไปประชาสมัพนัธร์ณรงค ์

ในพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง รพ.สต. ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ประจำาศูนย์การ 

ช่วยเหลือตามอำานาจหน้าที่ เพื่อติดตามสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วย 

ติดเตียง และรวบรวมขอ้มลูกลุ่มเปราะบางเขา้สูร่ะบบ มกีารติดตามและดูแล 

เคสพิเศษบางเคสในพื้นที่ โดยประสานเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษายาวีได้  

เพื่อให้เข้าถึงการดูแลคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

 หลักคิดสำาคัญในการทำางานคือ หากจะช่วยอะไรใครต้องร่วมกัน 

คิดกับฝ่ายปกครอง และ รพ.สต. คำานึงถึงความจำาเป็นพื้นฐานของแต่ละ 

ครัวเรือน และใหเ้หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเดก็ ผู้ใหญ ่ผู้สงูอาย ุ

ผู้ป่วยติดเตียง ยาที่ต้องใช้เฉพาะ ใช้พิจารณาเป็นเคสว่าต้องใช้อะไรบ้าง 

เป็นพิเศษ ใครมีความยากลำาบากหรืออ่อนแอให้ใส่ข้อมูลไว้ก่อนอันดับ 

แรก 

 เมื่อข้อมูลถูกบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคลจะมี 

ระเบียบการช่วยเหลือตามอำานาจหน้าที่ หากเป็นกรณีการช่วยเหลือ 

ภายใต้สถานการณ์ภยัพบิตั ิหนว่ยงานรัฐจะสามารถทำางานไดง้า่ย สามารถ 

นำาระเบยีบนัน้ๆ มาอ้างอิงและช่วยเหลือไดโ้ดยอนโุลม มเีจา้หนา้ทีท่ี่คอยดู 

ระเบียบกฎหมายโดยมีปลัดที่ดูแลเรื่องกฎหมาย การทำางานจะคิดร่วมกัน 

ใช้หลัก “4 บวก 1” โดยมีการสร้างระบบในการทำางานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะ

มีสถานการณ์ภัยพิบัติอะไรก็สามารถรับมือได้ทันท่วงที 

 หนงัสอืระเบยีบทีอ่อกมาคอ่นขา้งชัดเจน คนทีท่ำาหนา้ทีบ่ริหารหรือ 

อำานวยการต้องรวบรวมระเบยีบใหชั้ด วา่มคีำาสัง่อะไรบา้ง แต่สว่นหนึง่อยู ่
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ที่ความกล้าในการอ้างระเบียบเพื่อนำามาปรับใช้ให้เหมาะสม และกล้า 

ที่จะนำามาคุยร่วมกัน ตำาบลคูหามีระบบตรวจสอบ โดยกองคลังดูระเบียบ 

นิติกรเป็นคนตีความ และปลัดจะดูอีกรอบ และจะนำาระเบียบมาดูร่วมกัน

อีกครั้ง มีการถกเถียงเพื่อให้งานสำาเร็จดีกว่าถกเถียงเพื่อเอาชนะ ซึ่งเป็น

การทำางานระบบทีมที่จะทำาให้งานเกิดความสำาเร็จได้

ปัจจัยคว�มสำ�เร็จ
 1) นโยบายผู้บริหารมีความสำาคัญมากที่สุด ให้ความสำาคัญกับ 

งานพฒันาคณุภาพชีวติ และมกีารแบง่งานมอบหมายงานทีก่ระจายความ 

รับผิดชอบ ดึงความร่วมมือและส่งต่อให้กับผู้ปฏิบัติ 

 2) การบริหารจัดการภายใน อบต.มีการแลกเปล่ียนประชุม 

ทีมร่วมกัน สนับสนุนและช่วยงานโดยไม่เลือกว่าเป็นงานของฝ่ายใด 

เมือ่ทราบวา่แต่ละหนว่ยงานมกิีจกรรม มแีผนงานอยา่งไรทำาให้การทำางาน 

บูรณาการได้ง่ายและสะดวกขึ้น มีการคุยและทบทวนงานกันทุกเดือน 

จดัทำาเป็นตารางงานร่วมกัน การไปช่วยกันของแต่ละคน ประกอบกับมกีาร 

จา้งแรงงานเดก็ทีเ่รียนจบในหมูบ่า้น เป็นแรงงานจา้งเหมา ในการเก็บขอ้มลู 

ทำาให้การทำางานสะดวกมากขึ้น ในการทำางานมีการนำาข้อมูลมาดูร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความไว้วางใจกัน และวิเคราะห์ข้อมูล ทำางานร่วมกัน 
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 3) การพฒันาคณุภาพชีวติผู้สงูอาย ุเกิดจากผู้สงูอายเุองหรือเกิด

จากการขับเคล่ือนชมรมในพื้นที่ โดยเช่ือมโยงกับงานของคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) ทำาให้สามารถสร้างพลังความ 

ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งผู้สูงอายุ สหวิชาชีพ องค์กรทั้ง 4 องค์กร 

รพ.สต.มกีารคิดและดงูานร่วมกันว่าจะทำาอะไร โดยคณะกรรมการดงักล่าว 

เป็นคณะกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายมาคุยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 

โรงเรียนผู้สูงอายุ และทุกเรื่อง 

 4) การประสานการทำางานร่วมกับภาคีสมัชชาจังหวัดและงาน 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 เพื่อเชื่อมโยงการทำางาน ให้การทำางาน

ในพื้นที่สามารถเกาะเกี่ยวและขับเคลื่อนการทำางานไปได้อย่างต่อเนื่อง
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Platform : iMedCare

We Serve Excellent Care 
at Your Home

ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน
“บริการด้วยหัวใจ มอบความห่วงใยถึงบ้าน” 

12
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สภ�พปัญห�
 โรคเร้ือรังสว่นมากเกิดกับคนทีม่อีายมุากขึน้ หรือผู้สงูอาย ุทีข่ณะนี ้

ไทยเรามปีระมาณร้อยละ 20 ของประชากร หรือ 12 ล้าน และจะเพิม่ขึน้ปลีะ 

1 ล้าน (ภาคใต้ประมาณ 1.5 ล้านจากประชากรทั้งหมด 10 ล้าน คิดเป็น 

ร้อยละ 8 ของประเทศ) ในจำานวนนี้ร้อยละ 16 เจ็บป่วยมาก (เกือบ 2 

ล้านคน) ร้อยละ 11.4 มีภาวะพึ่งพิง (เกือบ 1.5 ล้านคน) และต้องมี 

ผู้ดูแลประจำา ร้อยละ 4 (4.8 แสนคน)

 โรคทำาให้ประชากรกลุ่มนี้เจ็บป่วยในอันดับแรกๆ ได้แก่ อัมพาต 

กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคปอด และข้อเสื่อม โดยภาวะพึ่งพิงที่ต้องการ

ผู้ดูแลดังแผนภูมิที่นำาเสนอ ซ่ึงถ้าพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นว่า

ลักษณะการพึ่งพิงหลายอย่างสามารถฟื้นฟูให้กลับเป็นปกติได้ถ้ามีผู้ดูแล

ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี มีมาตรฐาน

 โดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ร่ิมเปน็หรือกลุ่มตดิบา้น ซ่ึงถ้าไดรั้บการฟืน้ฟู

จะทำาให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ หรือแม้แต่กลุ่มติดเตียงก็สามารถ
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ชะลอการเสื่อมและอาจลุกมาช่วยตัวเองได้บ้าง ระบบการดูแลที่มีอยู่ 

ในปัจจุบันที่รัฐจัดให้ไม่ว่าจะเป็น Intermediated Care หรือ LTC ยังมี 

ข้อจำากัด คือ จัดให้สำาหรับกลุ่มบัตรทองที่ได้รับทุนสนับสนุนโดย สปสช. 

กลุ่มอื่นๆ ทั้งกลุ่มประกันสังคม ข้าราชการ หรือกลุ่มประกันสุขภาพแบบ

พรีเมี่ยม ซึ่งบางรายอาจมีกำาลังจ่าย แต่ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

ในการจ้างผู้ดูแล ที่อาจไม่ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน จึงทำาให้อัตราการ

กลับมาใช้ชีวิตตามปกติหรือลดภาวะพึ่งพิงไม่ดีขึ้น 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงมีความพยายามที่จะผลิตผู้ดูแลให้ได้ 

มาตรฐาน โดยความร่วมมอืกับกระทรวง พม. แรงงาน ศกึษาธิการ ร่วมกับ 

มหาดไทย และสาธารณสุข แต่ก็ยังมีช่องว่างการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ 

ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มีพื้นฐานและประสบการณ์ในการสอน วิจัยและให้การดูแลผู้ป่วยโรค 

เร้ือรัง ซ่ึงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และทีมงานที่ประกอบด้วยผู้ที่ทำางาน 

ในด้านการจัดการระบบสุขภาพกับมูลนิธิชุมชนสงขลาจึงได้ร่วมมือกัน 

พัฒนา Platform iMedCare สำาหรับกลุ่มประชากรโรคเร้ือรังกลุ่มนี้ 

โดยมีเป้าหมายสำาคัญ

 1. เสริมระบบบริการภาครัฐ เข้าสู่ระบบบริการแบบไร้รอยต่อ 

(Seamless Care) 

 2. เสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพ/เพิ่มคุณภาพชีวิต

 3. มีการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถต่อเนื่อง

 4. มรีะบบฐานขอ้มลูรองรับการดแูลต่อเนือ่ง (Continuous Care) 

 5. มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมกลุ่ม 

เป้าหมาย
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 กลุ่มติดเตียง: ต้องมีผู้ดูแลประจำา 5 แสนคน อยู่ในระบบ LTC 
ประมาณ 1 แสนคน (เป้าหมาย 1.5 แสนคน) คงเหลือ 4 แสนคน 
 กลุ่มติดบ้าน: ต้องการการฟื้นฟู 1 ล้าน ระบบ Intermediated 
Care ให้การดูแลเฉพาะในโรงพยาบาลก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน คงเหลือ 
1 ล้านคน
 จากจำานวนทั้งหมด ประมาณการร้อยละ 50 ญาติดูแลเอง หรือ
ใช้บริการหน่วยบริบาลของเอกชน จึงคาดว่ามีโอกาสทางการตลาด 
ประมาณ 7 แสนคนทั่วประเทศ สำาหรับภาคใต้ 14 จังหวัด ที่จะเป็นพื้นที่ 
เป้าหมายในระยะแรก มีประมาณร้อยละ 8 ของทั้งประเทศ คิดเป็น 
56,000 ราย 

Platform iMedCare 
 Platform iMedCare เปน็สว่นหนึง่ของโครงการพฒันานวตักรรม 
การแพทย์ดิจิทัลสำาหรับการแก้ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCD)  
และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน 
โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 รับผิดชอบโดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา 
 เป้าหมาย พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน โดยผู้ดูแล 
ผู้ป่วยที่บ้าน (Home Care Giver) ในเขตเมือง ผ่าน Platform  
iMedCare แบบครบวงจร ลดช่องว่างของระบบบริการ สร้างมาตรฐาน 
การให้บริการร่วมกัน
 บริการหลัก ได้แก่ ทำาความสะอาดร่างกาย ทำาความสะอาดทีน่ัง่/
ที่นอน ให้อาหาร พลิกตะแคงตัว ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เคาะปอด 
และดูดเสมหะ 
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 บริการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 1) พดูคยุเปน็เพือ่น 2) พาไปพบแพทยต์ามนดั 

3) พาไปวดั/พบเพือ่น/ไปซ้ือของ/ออกกำาลังกาย ฯลฯ 4) ช่วยเหลือในกิจวตัร 

ประจำาวัน เช่น อาบน้ำา เปลี่ยนเสื้อผ้า ป้อนข้าว พาเดิน เข้านอน 

 มกีารบันทกึประวติัการใหบ้ริการรายบคุคล ทีส่ามารถสง่ตอ่ขอ้มลู 

และออกแบบการให้บริการร่วมกับ CM (Care Manager หมายถึง  

ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข) ในแต่ละพื้นที่จาก 

สปสช.

 พื้นที่การให้บริการ ระยะแรก จ.สงขลา

 กลุ่มเป้าหมายหลัก 1) ผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่บ้านที่อยู่นอกเหนือ 

ระบบ LTC (ดูแลผู้ป่วยระยะยาว) ที่ต้องการรับบริการและจ่ายค่า 

บริการในราคาที่เข้าถึงได้ 2) ผู้สูงอายุทั่วไป ที่ต้องการบริการ

 กลุ่มเป้าหมายรอง 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านที่อยู่ในระบบ LTC 

ที่ต้องการบริการเพิ่มเติมและสามารถจ่ายค่าบริการ

 รูปแบบการคดิคา่บริการ การดแูลแบบชุด ไดแ้ก่ การดแูลรายเดอืน 

(เหมาจ่าย) การดูแลรายสัปดาห์ การดูแลรายวัน (20-24 ชม.) การดูแล 

ครึ่งวัน (กลางวัน หรือกลางคืน) การดูแลช่วงเช้า/บ่าย และการดูแลแบบ 

รายคร้ัง เน้นกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ในพื้นที่ตำาบลเดียวกัน มีการเบิกจ่าย 

งบประมาณ การรับจ่ายเงิน จะใช้ระบบพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวก  

ทีมกลางจะโอนค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการรายสัปดาห์/รายเดือน

 iMedCare ต่อยอดจาก iMed@home เป็นแอปพลิเคชันที่ 

ต่อยอดจากการพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 

และคนยากลำาบากในพืน้ทีร่่วมกับคณะกรรมการเขตสขุภาพเพือ่ประชาชน 

เขต 12 โดยทำางานร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สปสช. 
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เครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น บันทึกข้อมูลพื้นฐาน 

การช่วยเหลือ การจัดทำาแผนในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย  

ลดปัญหาการทำางานซ้ำาซ้อนและเสริมหนุนการทำางานกันและกัน และได้

รับการประสานร่วมงานกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา- 

นครินทร์ ที่มีหลักสูตรและบุคลากรผู้ให้บริการท่ีผ่านการอบรม จึงเห็น 

โอกาสทีจ่ะพฒันาระบบการดแูลผู้ปว่ยโรคเร้ือรังทีบ้่าน มขีอ้มลูผู้รับบริการ 

อยู่ราว 6 หมื่นราย มี User ใช้ระบบอยู่ 5,491 คน 

 หัวใจสำาคัญคือ พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

Home Care Giver ให้สามารถบริการผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งต้องการรับบริการ 

และสามารถจ่ายค่าบริการที่อยู่นอกเหนือจากสิทธ์ิพื้นฐานจากระบบ 

บริการของภาครัฐ ให้สามารถส่งต่อข้อมูล ประสานเช่ือมต่อบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้อง และลดช่องว่างของระบบ 

 ผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง โดยเฉพาะ 

ในพื้นที่เขตเมือง/ชานเมือง กลุ่มหลักคือ กลุุ่มที่อยู่นอกเหนือจากระบบ 

LTC (ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ 

อยู่ในระยะพึ่งพิง) กลุ่มรองคือ ผู้ต้องการรับบริการนอกเหนือจากบริการ

ตามสทิธิ ์LTC และสามารถจา่ยคา่บริการในราคาทีเ่ขา้ถงึได ้และยนิยอม 

ใช้บริการของระบบ 

 พืน้ทีด่ำาเนนิการ ระดับตำาบลในเขตเมอืง ผู้รับบริการสามารถเลือก 

ผู้ให้บริการในพื้นที่ตำาบลเดียวกัน เลือกประเภทการบริการ นัดหมาย 

ล่วงหน้า และประเมินความพึงพอใจในแต่ละครั้งของการบริการ

 ผู้ให้บริการ คือผู้ที่ผ่านการอบรม ผ่านการทดสอบมาตรฐานการ

ใหบ้ริการทีจ่ะเปิดใหบ้ริการจากโครงการ กลุ่มเหล่านีอ้าจต่อยอดจาก อสม. 
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CG (Care Giver หมายถึง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) 

หรือนักบริบาล หรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากคณะพยาบาล ฯลฯ จัดทำาแผน 

บริการรายบุคคล รายงานกิจกรรมการให้บริการแต่ละครั้ง 

 ประเภทบริการ ไดแ้ก่ ทำาความสะอาดร่างกาย ทำาความสะอาดทีน่ัง่/

ที่นอน ให้อาหาร พลิกตะแคงตัว ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เคาะปอด 

และดูดเสมหะ และบริการอื่นๆ ได้แก่ 1) พูดคุยเป็นเพื่อน 2) พาไปพบ 

แพทย์ตามนัด 3) พาไปวัด/พบเพื่อน/ไปซ้ือของ/ออกกำาลังกาย ฯลฯ

4) ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำาวัน เช่น อาบน้ำา เปลี่ยนเสื้อผ้า ป้อนข้าว 

พาเดิน เข้านอน โดยจะมีการบันทึกประวัติการให้บริการรายบุุคคล 

สามารถส่งต่อข้อมูลและออกแบบการให้บริการร่วมกับ CM (Care 

Manager หมายถึง ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข) 

ในแต่ละพื้นที่
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 การออกแบบตวัแอปพลิเคชันจะคำานงึถงึการรักษาความปลอดภยั 

ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จำาเป็น (ช่ือ 

ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ภาพถ่าย เลข 13 หลัก เพื่อยืนยันตัวตน โดยผ่านการ 

ยินยอม) และพิทักษ์สิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสมาชิกและข้อตกลง

ร่วมที่จะกำาหนดเอาไว้

 รูปแบบการใช้งาน หน้าหลักจะระบุชื่อ ตำาแหน่งที่อยู่ผู้ใช้บริการ 

ประกอบดว้ย 4 เมนหูลัก คือ 1) บริการของเรา ผู้ใช้สามารถเขา้ดปูระเภท 

บริการและขั้นตอนการใช้บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนสมัคร 

สมาชิก 2) ผู้รับบริการ (แยกออกเป็น 2 ประเภทคือช่วยตัวเองได้และ 

ช่วยตวัเองไมไ่ด ้ระบขุอ้มลูพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ เลือกประเภทบริการทีต้่องการ 

เข้าดูข้อมูลราคา มาตรฐานบริการที่จะได้รับ เลือกผู้ให้บริการในพื้นที่ 

นดัหมายการรับบริการ การประเมนิความพงึพอใจ การจา่ยคา่บริการและ 

เง่ือนไขกำากับ หากเคยใช้บริการแล้วจะมีรายงานประวัติการให้บริการ)  

3) ผู้ให้บริการ (ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติและความสามารถในการบริการ 

แผนการใหบ้ริการรายบคุคล บนัทกึกิจกรรมการบริการพร้อมภาพ เง่ือนไข 

การใหบ้ริการ) และ 4) ทมี iMedCare (ขอ้มลูพืน้ฐาน รายงานการให้บริการ 

รายงานการประเมิน รายงานการรับจ่ายเงิน เงื่อนไขการใช้งาน)

 การรับจ่ายเงิน จะใช้ระบบพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวก ทีมกลาง 

จะโอนค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการรายเดือน

 จุดเด่นของ Platform นี้เป็นการลดช่องว่างการให้บริการผู้ป่วย 

โรคเร้ือรังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตอบสนองผู้รับบริการที่ต้องการ 

การดแูลทีบ้่าน และเขา้ไมถ่งึระบบบริการทีส่าธารณสขุจดัให ้โดยเช่ือมตอ่ 
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กับผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม มีระบบการควบคุมมาตรฐานการบริการ 

และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการดำาเนินการ

ในรูปแบบธุรกิจเพือ่สงัคม ไมไ่ดแ้สวงหากำาไร มมีาตรฐานในราคาเปน็ธรรม 

เปน็หุน้สว่นร่วมกัน ช่วยลดรายจา่ยและเพิม่รายไดใ้หกั้บบคุลากรในระบบ 

อีกทั้งเรามีศูนย์อบรมและหลักสูตร มีงบประมาณจากภาครัฐรองรับการ 

ขับเคลื่อนต่อเนื่องทุกปี

 โดยระยะแรกจะพัฒนาต้นแบบที่จังหวัดสงขลา พัฒนาระบบการ 

บริการดงักล่าว ก่อนทีจ่ะขยายผลต่อไปในระดบัเขตร่วมกับคณะกรรมการ 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)

 การบริหารจดัการ จะมกีารทำา MOU ร่วมกันระหวา่งมลูนธิิชุมชน 

สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวัด สปสช. 

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ระยะพัฒนาต้นแบบจะ 

จัดต้ังกองทุน iMedCare ขึ้นมาดูแลทีมงาน โดยรายได้จะมาจากการ 

หักค่าบริการ การระดมทุน และการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคี

ความร่วมมือ ก่อนที่จะจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมในปีที่ 3 ของการดำาเนินงาน 

โดยป ี2564 มงีบประมาณจากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสงขลา สำานกังาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการประสานการขับเคล่ือน 

การนำา Platform นี้ไปใช้ประโยชน์ 

 และระยะต่อไป จะขยายการให้บริการไปยังกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการ

ฟื้นฟูสุขภาพหลังเจ็บป่วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การรับส่งไป 

ตรวจตามนัด การบริการอาหารสำาหรับผู้ป่วย และขยายผลในระดับ 

ประเทศร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตอื่นๆ 
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หลักสูตรก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้�น
(Home Care Giver)
 เพื่อให้การบริการดังกล่าวมีมาตรฐานที่ดี คณะพยาบาลศาสตร์ 

มอ. จงึไดพ้ฒันาหลักสตูรนีข้ึน้สำาหรับผู้ใหบ้ริการ หรือทีเ่รียกวา่ผู้ดแูลทีบ่า้น 

(Home Care Giver) โดยปรับปรุงจากหลักสูตรของอาจารย์พิศมัย 

บุติมาลย์

 สัปดาห์ที่ 1 ผู้สมัครเข้าเรียนรู้ผ่าน E-Learning และผ่านการ 

E-Testing ในระบบและช่องทางที่ผู้รับผิดชอบเตรียมไว้

 สัปดาห์ที่ 2 ผู้สมัครเข้าฝึกภาคปฏิบัติในห้อง Lab ของคณะ 

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 สัปดาห์ที่ 3 ผู้สมัครลงพื้นที่ฝึกภาคสนามในพื้นที่ตำาบลที่ตน 

อาศัยอยู่หรือพื้นที่ซึ่งทีมกำาหนดให้

 หม�ยเหตุ	 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้ให้บริการ 50 คนแรก 

ทางมูลนิธิชุมชนสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้การ 

สนับสนุน

205



ผีเสื้อขยับปีก   เล่ม  9

ต�ร�งฝึกทักษะในห้องปฏิบัติก�ร	4-18	ก.ย.2564
อบรมออนไลน์ก�รใช้	iMedCare	15	ก.ย.2564

ฝึกภ�คสน�ม	19	และ	25-26	ก.ย.2564
วันเดือน

ปี
เวล� กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์/

ครุภัณฑ์
จำ�นวน
กลุ่ม

ผู้เข้�
อบรม 
ตอ่กลุ่ม

จำ�นวน
ห้อง

4/09/64 กลุ่ม	1
9.00-12.00 น.
กลุ่ม 2
13.00-16.00 น.

(p) ฝึกในห้อง
      ปฏิบัติการ
(    ) สอบทักษะ
      ก่อนขึ้น
      ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
      ด้วยตนเอง

กิจกรรมท่ี	1	ก�รดแูล
ผวิหนัง/ก�รดแูลและ
ป้องกันแผลกดทับ
- หุ่น 1 ตัวและ
  โมเดลฝึกทำาแผล
  เปิด
- ถงุมอืสะอาดเบอร์ 7 
  จำานวน 20 คู่ 
- Face Shield 
  10 อัน
- ผ้าปูที่นอน ผ้ายาง 
  และผ้าวางเตียง
  3 ชุด
- หมอนรองในการ
  จัดท่า 4 ใบ
- ชุดทำาแผลเปิด
  5 ชุด

2 6-7 2

4/09/64 กลุ่ม	1
9.00-12.00 น. 
กลุ่ม 2
13.00-16.00 น.

(p) ฝึกในห้อง
      ปฏิบัติการ
(   ) สอบทักษะ
      ก่อนขึ้น
      ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
      ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่	2	ก�ร
บริห�รกล้�มเนื้อและ
ข้อ/ก�รป้องกันข้อติด
และกล้�มเนื้อลีบ
- หุน่ 1 ตัว และโมเดล
  ฝึกบริหารข้อต่างๆ
- Face Shield 
- กระดานป้องกัน
  เท้าตก 1 ชุด

2 6-7 2
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วันเดือน
ปี

เวล� กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์

จำ�นวน
กลุ่ม

ผู้เข้�
อบรม 
ตอ่กลุ่ม

จำ�นวน
ห้อง

5/09/64 กลุ่ม	1
9.00-12.00 น. 
กลุ่ม 2
13.00-16.00 น.

(p) ฝึกในห้อง
      ปฏิบัติการ
(   ) สอบทักษะ
      ก่อนขึ้น
      ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
      ด้วยตนเอง

กิจกรรมท่ี	3	ก�รดแูล
ช่องป�กและคอ/ก�ร
ป้องกันก�รติดเชื้อ
ระบบห�ยใจ
- หุ่น 1 ตัว 
  ใส่ Tracheostomy 
  Tube ที่มีท่อ
  ชั้นนอก (Outer 
  Tube) และ
  ท่อชั้นใน
  (Inner Tube) 
- อุปกรณ์ทำาแผล
  เจาะคอชามรูปไต
- โมเดลฝึกทำาความ
  สะอาดช่องปาก
  และฟัน 
- เครื่องดูดเสมหะ
  1 เครื่อง สายดูด
  น้ำาลาย (Saliva) 
  และสายดูดเสมหะ
  10 ชุด
- ถุงมือปลอดเชื้อ 
  เบอร์ 7 จำานวน
  20 คู่ 
- Face Shield
- เตียงปรับท่า
  นั่งนอนได้
- หมอนรองในการ
  จัดท่าเคาะปอด
  2 ใบ

2 6-7 2
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วันเดือน
ปี

เวล� กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์

จำ�นวน
กลุ่ม

ผู้เข้�
อบรม 
ตอ่กลุ่ม

จำ�นวน
ห้อง

5/09/64 กลุ่ม	1
9.00-12.00 น. 
กลุ่ม 2
13.00-16.00 น.

(p) ฝึกในห้อง
      ปฏิบัติการ
(   ) สอบทักษะ
      ก่อนขึ้น
      ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
      ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่	4	ก�รทำ�
คว�มสะอ�ดร่�งก�ย/
ก�รป้องกันก�ร
ติดเชื้อในระบบ
ท�งเดินปัสส�วะ
- หุ่นครึ่งตัวสำาหรับ
  ฝึกชำาระอวัยวะ
  สืบพันธุ์ทั้งหญิง
  และชาย 1 ชุด
- ถุงมือสะอาด 
  เบอร์ 7 
  จำานวน 20 คู่ 
- น้ำายาชำาระอวัยวะ
  สืบพันธุ์ และสบู่ 
  1 ชุด
- ชุดชำาระอวัยวะ
  สืบพันธุ์ 20 ชุด
- สายสวนปัสสาวะ
  Foley Catheter
  พร้อมถุง 1 ชุด
- ถุงรองรับ
  ปัสสาวะเพศชาย 
  ขนาด 1 กก.
  20 ถุง 
- สายยางรัด
  ถุงปัสสาวะ
  เพศชาย 20 เส้น
- ผ้ายางรองเตียง
  2 ชุด
- ผ้าขวางเตียง
  2 ชุด

2 6-7 2
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วันเดือน
ปี

เวล� กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์

จำ�นวน
กลุ่ม

ผู้เข้�
อบรม 
ตอ่กลุ่ม

จำ�นวน
ห้อง

11/09/64 กลุ่ม	1
9.00-12.00 น. 
กลุ่ม 2
13.00-16.00 น.

(p) ฝึกในห้อง
      ปฏิบัติการ
(   ) สอบทักษะ
      ก่อนขึ้น
      ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
      ด้วยตนเอง

กิจกรรมท่ี	5	ก�รดแูล
ด้�นอ�ห�ร/ก�ร
ป้องกันภ�วะซึมเศร้� 
- หุ่น 1 ตัวที่สามารถ
  จัดท่านั่งได้
- สายยางให้อาหาร
  (NG Tube 2 สาย)
- พลาสเตอร์ติดสาย
  ให้อาหารกับจมูก
  1 ม้วน
- เตียงปรับท่า
  นั่งนอนได้
- หมอนรองในการ
  จัดท่า 2 ใบ
- ผ้ายางรองเตียง
  2 ชุด
- ผ้าขวางเตียง
  2 ชุด
- Face Shield 

2 6-7 2
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ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รภ�ยใต้	Platform	iMedCare

ม�ตรฐ�นที่	1	ก�รทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 117
จาก 2 หน้า

1.	วัตถุประสงค์
 การชะล้างทำาความสะอาดสว่นตา่งๆ ของร่างกาย เพือ่ปอ้งกันการ 
ตดิเช้ือจากการหมกัหมมคราบเหงือ่ไคล หรือสิง่สกปรกบนผิวหนงั ซอกอับ 
และช่องต่างๆ บนร่างกายของผู้ป่วยที่บ้าน 

2.	ขอบเขต
 การทำาความสะอาดลำาตัว แขนขา หู ตา ปากฟัน ระบบขับถ่าย 
สระผม* โกนหนวด* ตัดเล็บ* นวดหลัง และเปลี่ยนเสื้อผ้า เช้า-เย็น 
และเมื่อจำาเป็น (*ตามเหมาะสม)

3.	คว�มรับผิดชอบของผู้ดูแล	
 1) จดัเตรียมอุปกรณ์สำาหรับเช็ดตัวทำาความสะอาดร่างกาย โดยใช้ 
น้ำาธรรมดา (อุณหภูมิห้อง) สบู่อ่อนสำาหรับทารก แปรงสีฟัง ยาสีฟัน 
และผ้าขนหนู
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 2) ทำาความสะอาดร่างกายดว้ยการเช็ดตัว ให้ทัว่ทัง้ร่างกายอยา่ง 
อ่อนโยน โดยเช็ดด้วยน้ำาผสมสบู่อ่อนสำาหรับทารกก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน
ไปเช็ดตัวด้วยน้ำาเปล่า
 3) ทำาความสะอาดภายในช่องปาก และฟันอย่างน้อยวันละ 
2 ครั้ง 
 4) กรณีเจาะคอเพือ่ช่วยในการหายใจ ใหท้ำาความสะอาดทอ่เหล็ก 
ภายใน (ถอดล้างและต้ม) วันละ 1-2 คร้ัง หรือเมือ่มเีสมหะอุดตนัมากๆ 
 5) เช็ดก้นหลังขับถ่ายทุกคร้ังอย่างนุ่มนวล จนสะอาด และซับ 
ให้แห้งด้วยสำาลีหรือกระดาษชำาระ พร้อมทั้งทาวาสลีนที่รอบๆ รูทวาร 
ทุกครั้งหลังทำาความสะอาด โดยเฉพาะเมื่อถ่ายเหลว 
 6) กรณีเพศชายใส่ถุงพลาสติกรองรับน้ำาปัสสาวะ ให้เปล่ียนถุง 
พลาสติกใหม่ทันทีหลังการขับถ่ายปัสสาวะหรือไม่เกิน 30 นาที โดยที่ 
ระวงัไมใ่หถ้งุพลาสติกบริเวณองคชาติแนน่เกินไป และห่างจากโคนองคชาติ 
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
 7) กรณีใส่สายสวนปัสสาวะ เทน้ำาปัสสาวะออกจากถุงเก็บ 
ปสัสาวะเมือ่มปีระมาณ 3 สว่น 4 ของถงุ ต้องตรวจดใูหส้ายสวนปสัสาวะ 
อยู่ในระบบปิด ดูแลให้ปัสสาวะไหลสะดวก สายไม่หัก พับ งอ บีบรูดสาย 
สวนปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง และแขวนถุงเก็บปัสสาวะไว้กับ 
ขอบเตียง 
 8) ใช้แผ่นปดิแผลไฮโดรคอลลอยด ์มาปดิทบับริเวณก้นกบสำาหรับ 
คนที่ผอมมาก เพื่อป้องกันการระคายเคืองและลดแรงเสียดสี 
 9) ทาโลชั่นที่บริเวณผิวที่แห้ง 3–4 ครั้ง/วัน หรือทาน้ำามันทาผิว 
1–2 ครั้ง/วัน หลังจากเช็ดตัวเสร็จ
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ม�ตรฐ�นที่	1	ก�รทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4.	แผนภูมิขั้นตอนก�รปฏิบัติ

เตรียมอุปกรณ์ทำาความสะอาดร่างกาย

เริ่มทำาความสะอาดตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายและช่องปาก

ทำาความสะอาดอวัยวะเพศ
และก้นหลังขับถ่าย

ทำาความสะอาดแผลเจาะคอ 
และท่อเหล็กภายใน (ถอดล้างและต้ม)

สวมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วย
และจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย

กรณีใช้สายสวน ตรวจสอบ
สายสวนปัสสาวะ และถุงเก็บปัสสาวะ
ให้พร้อมใช้งาน บีบรูดสายสวนปัสสาวะ

อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ทำาแผลบริเวณที่เป็นแผลกดทับ 
และทาโลชั่น น้ำามันทาผิว หรือวาสลีน 

เพื่อป้องกันผิวแห้ง

กรณีใช้ถุงพลาสติกรองรับน้ำาปัสสาวะ
ในเพศชาย ให้เปลี่ยนถุงใหม่ทันที

หลังขับปัสสาวะหรือไม่เกิน 30 นาที 
โดยให้ห่างจากโคนองคชาติประมาณ
0.5 เซนติเมตร ไม่แน่นจนเกินไป
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ม�ตรฐ�นที่	2	ทำ�คว�มสะอ�ดที่นั่ง/ที่นอน	 
(เปลี่ยนผ้�ปู	เบ�ะหมอน	และเครื่องนอน)

iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 119
จาก 2 หน้า

1.	วัตถุประสงค์
 การทำาความสะอาดทีน่ัง่หรือทีน่อน เพือ่ปอ้งกันการติดเช้ือจากการ 

หมักหมมคราบเหงื่อไคล หรือสิ่งสกปรกบนผิวหนังที่ติดหรือเปื้อนบน 

พื้นผิว และการจัดให้พื้นผิวหรือผ้าให้เรียบตึงนั้น ป้องกันการเกิดแผลจาก

กดทับบริเวณรอยยับ

2.	ขอบเขต
 เปล่ียนและทำาความสะอาด ผ้าปทูีน่อน เบาะหมอน และเคร่ืองนอน 

ทุกวันและเมื่อจำาเป็น (*ตามเหมาะสม) 

3.	คว�มรับผิดชอบของผู้ดูแล	
 1) จัดเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนให้แห้งสะอาด และเรียบตึง

 2) ใช้เตียงลมรองนอน ดูแลให้เตียงลมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 

 3) จดัหมอนหรือเบาะรองใหอ้ยูใ่นตำาแหนง่ทีร่องรับสรีระร่างกาย  

  ห้ามใช้ห่วงยางเป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่ม 

  กระดูก
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จัดเตรียมเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน แผ่นยางรองนอน 

ตรวจดูเบาะลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ตรวจดูเบาะลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

จัดหมอนหรือเบาะรองให้อยู่ในตำาแหน่ง
ที่รองรับสรีระร่างกาย

เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน แผ่นยางรองนอนใหม่
และจัดให้ผ้าปูที่นอนและแผ่นยางรองนอนให้เรียบตึง

ม�ตรฐ�นที่	2	ทำ�คว�มสะอ�ดที่นั่ง/ที่นอน	
(เปลี่ยนผ้�ปู	เบ�ะหมอน	และเครื่องนอน)

iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4.	แผนภูมิขั้นตอนก�รปฏิบัติ
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ม�ตรฐ�นที่	3	ให้อ�ห�ร
(ท�งส�ยย�ง/ป้อนท�งป�ก)

iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 121  
 

1.	วัตถุประสงค์

 การให้อาหารที่ถูกต้องทั้งป้อนทางปากและทางสาย ช่วยป้องกัน

การสำาลักอาหารและการติดเช้ือทางเดินหายใจได้ รวมถึงการให้อาหารที่ 

เหมาะสมตามโภชนาการหรือคำาแนะนำาของแพทย์นั้น จะทำาให้ผู้สูงอายุ 

นั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามต้องการ

2.	ขอบเขต	

  ให้อาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย

หรือตามคำาแนะนำาของแพทย์ และให้อาหารให้ถูกต้องทั้งป้อนทางปาก 

และทางสาย โดยไมท่ำาใหเ้กิดการสำาลักหรือติดเช้ือทางเดนิหายใจ โดยควร 

ให้ 4–6 มื้อต่อวัน

3.	คว�มรับผิดชอบของผู้ดูแล	

 1) จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมสำาหรับผู้ป่วย เช่น อาหารอ่อน

ที่ง่ายต่อการเคี้ยวและกลืน หรืออาหารบดเหลวสำาหรับให้ทางสายยาง 

โดยดแูลใหผู้้สงูอายไุดรั้บสารอาหารครบถว้นตามปริมาณทีค่วรไดรั้บตอ่วัน

215



ผีเสื้อขยับปีก   เล่ม  9

 2) จัดให้ได้รับน้ำาอย่างเพียงพอ ปริมาณประมาณ 2 ลิตร หรือ 

8-10 แก้ว/วัน (ถ้าไม่มีข้อจำากัด)

 3) หากต้องทานยาหรืออาหารเสริม ใหด้แูลและจดัใหต้ามมือ้นัน้ๆ 

 4) หากมีอาการหายใจแรง หายใจลำาบาก มีเสมหะในปอด  

ให้ทำาการดูดเสมหะ/เคาะปอดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันการสำาลัก 

อาหาร

 5) กรณีไม่มีข้อจำากัด ให้จัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา 

ขณะป้อนอาหารทางปาก หรือให้อาหารทางสายยาง และหลังการป้อน 

อาหารหรือให้อาหารทางสายยาง ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 

องศา ต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง

 6) หากรับประทานอาหารทางปาก ใหจ้ดัอาหารทีง่า่ยต่อการเคีย้ว 

และกลืน พร้อมทั้งป้อนอาหารด้านที่ผู้สูงอายุเคี้ยวได้สะดวก

 7) หากใหอ้าหารทางสายยาง ต้องตรวจสอบตำาแหนง่ของสายยาง 

ให้อาหารให้อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสม และปริมาณอาหารที่เหลือใน 

กระเพาะอาหารทุกคร้ังก่อนการให้อาหาร หากอาหารในกระเพาะเหลือ 

มากกว่า 50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนมื้ออาหารออกไป
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ปรับท่าทางให้ศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา 
ขณะทานอาหารและหลังทานอาหาร

ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

จัดเตรียมอาหาร น้ำาดื่ม ยา
และอาหารเสริมแก่ผู้ป่วย

ตามความเหมาะสม ในแต่ล่ะมื้ออาหาร

หากอาหารในกระเพาะเหลือมากกว่า
50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนมื้ออาหารออกไป

หากมีอาการหายใจแรง หายใจลำาบาก มีเสมหะในปอด ให้ทำาการ
ดูดเสมหะ/เคาะปอดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการสำาลักอาหาร

หากให้อาหารทางสายยาง ต้องตรวจสอบตำาแหน่งของสายยาง
ให้อาหารให้อยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมและปริมาณอาหาร

ที่เหลือในกระเพาะอาหารทุกครั้งก่อนการให้อาหาร 

หากรับประทานอาหารทางปาก ให้จัดอาหารที่ง่ายต่อการเคี้ยว
และกลืน พร้อมทั้งป้อนอาหารด้านที่ผู้สูงอายุเคี้ยวได้สะดวก

ม�ตรฐ�นที่	3	ให้อ�ห�ร	
(ท�งส�ยย�ง/ป้อนท�งป�ก)

iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4.	แผนภูมิขั้นตอนก�รปฏิบัติ
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ม�ตรฐ�นที่	4	ก�รพลิกตะแคงตัว
iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 123
จาก 2 หน้า

1.	วัตถุประสงค์
 การพลิกตะแคงตัว ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุ 

จากการที่นั่งหรือนอนในท่าเดิมตลอดเวลา

2.	ขอบเขต	
  พลิกตะแคงตัวและปรับเปล่ียนท่าท่างจากท่านั่งหรือท่านอนเดิม 

ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

3.	คว�มรับผิดชอบของผู้ดูแล	
 1) พลิกตะแคงตวัผู้สงูอายอุยา่งนอ้ยทกุ 2 ช่ัวโมง โดยทีใ่ช้ผ้ารอง 

ช่วยในการยกตัวขณะจดัทา่เคล่ือนยา้ยหรือยกตวั ใช้มอืสอดเขา้ไปทลีะสว่น 

ในการจดัเปล่ียนทา่ โดยใหเ้ล่ือนศรีษะและไหล่ก่อน เสร็จแล้วจงึเล่ือนลำาตัว 

สะโพก และเท้า และใช้การยกตัวแทนการดึงลาก

 2) ใช้หมอนใบเล็ก หรือหมอนสำาหรับเด็กอ่อนวางรองบริเวณ 

แขน ปุ่มกระดูก ข้อศอก และส้นเท้าในกรณีเคลื่อนไหวไม่ได้เลย ห้ามใช้ 

ห่วงยางเป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่มกระดูก
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 3) กรณีจัดท่านอนหงาย จะต้องจัดให้ผู้สูงอายุนอนหงายราบ 

หมอนหนุนรองศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา สะโพกงอเล็กน้อย ป้องกัน 

การเลื่อนไหลตัวลงไปปลายเตียง

 4) กรณีจัดท่านอนตะแคง ต้องจัดให้นอนในท่าตะแคงก่ึงหงาย 

ทำามุม 30 องศากับที่นอน โดยใช้หมอนรองคอต้ังแต่กระดูกสะบักไป 

จนถึงกระดูกกระเบนเหน็บ งอสะโพกด้านบนไปทางด้านหน้าเล็กน้อย  

และใช้หมอนสอดระหว่างขาทั้งสองข้างบริเวณหัวเข่าเพื่อป้องกันการหุบ 

ของข้อตะโพกและขาด้านหลังถูกกด และหลีกเล่ียงการนอนตะแคงทับ 

ด้านที่อ่อนแรงนานเกินกว่า 30 นาที

 5) กรณีจัดท่านั่ง ต้องมีเบาะพิงหลังและรองก้นและเท้าสามารถ

วางบนที่รองเท้าหรือวางบนพื้นได้พอดี โดยที่ต้องระวังไม่ให้เข่าไม่ยกสูง 

หรือลอย และข้อสะโพกอยู่ในท่างอไม่เกิน 90 องศา 

 6) กรณีไม่มีข้อจำากัด ให้จัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา 

ขณะป้อนอาหารทางปาก หรือให้อาหารทางสายยาง และหลังการป้อน 

อาหาร หรือให้อาหารทางสายยาง ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 

องศา ต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง

ม�ตรฐ�นที่	4	ก�รพลิกตะแคงตัว
iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า
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กรณีจัดท่านอนหงาย จะต้องจัดให้ผู้สูงอายุนอนหงายราบ หมอนหนุนรองศีรษะสูง 
ไม่เกิน 30 องศา สะโพกงอเล็กน้อย ป้องกันการเลื่อนไหลตัวลงไปปลายเตียง

4.	แผนภูมิขั้นตอนก�รปฏิบัติ

ใช้ผ้ารองช่วยในการยกตัวขณะจดัทา่เคล่ือนยา้ยหรือยกตัว 
ใช้มอืสอดเขา้ไปทลีะสว่นในการจดัเปล่ียนทา่ โดยใหเ้ล่ือน 
ศีรษะและไหล่ก่อน เสร็จแล้วจึงเลื่อนลำาตัว สะโพก และ 
เท้า และใช้การยกตัวแทนการดึงลาก

ใช้หมอนใบเล็ก หรือหมอนสำาหรับเด็กอ่อนวางรองบริเวณแขนปุ่ม 
กระดูก ข้อศอก และส้นเท้าในกรณีเคลื่อนไหวไม่ได้เลย ห้ามใช้ห่วงยาง 
เป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่มกระดูก

พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง

กรณีจัดท่านั่ง ต้องมีเบาะพิงหลังและรองก้นและเท้าสามารถวางบนที่รองเท้าหรือ 
วางบนพืน้ไดพ้อด ีโดยทีต้่องระวังไมใ่หเ้ขา่ไมย่กสงูหรือลอย และขอ้สะโพกอยูใ่นทา่งอ 
ไม่เกิน 90 องศา

ถา้ไมม่ขีอ้จำากัด ใหจ้ดัทา่ศรีษะสงูอยา่งนอ้ย 30-45 องศา ขณะปอ้นอาหารทางปาก 
หรือให้อาหารทางสายยาง และหลังการป้อนอาหาร หรือให้อาหารทางสายยาง 
ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา ต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง

กรณีจัดท่านอนตะแคง จัดให้นอนตะแคงก่ึงหงายทำามุม 30 องศากับที่นอน  
ใช้หมอนรองคอตั้งแต่กระดูกสะบักไปจนถึงกระดูกกระเบนเหน็บ งอสะโพกด้านบน 
ไปทางด้านหน้าเล็กน้อย และใช้หมอนสอดระหว่างขาทั้งสองข้างบริเวณหัวเข่า  
ป้องกันการหุบของข้อตะโพกและขาด้านหลังถูกกด หลีกเล่ียงการนอนตะแคงทับ 
ด้านที่อ่อนแรงนานเกินกว่า 30 นาที
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ม�ตรฐ�นที่	5	ยืดเหยียดข้อและกล้�มเนื้อ iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 125
จาก 2 หน้า

1.	วัตถุประสงค์
 การยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยป้องกันข้อต่อและกล้าม
เนื้อเกิดการลีบหรือเคลื่อนไหวติดขัด 

2.	ขอบเขต	
 การยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ บริเวณกล้ามเนื้อแขน ขา ข้อ 
สว่นแขน ขอ้สว่นขา และขอ้ตอ่อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการเคล่ือนไหว โดยทำา 
ทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที

3.	คว�มรับผิดชอบของผู้ดูแล	
 1) ตรวจสอบการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อตา่งๆ กล้ามเนือ้แขนและขา 
ก่อนการบริหาร
 2) บริหารขอ้ต่างๆ ของร่างกาย (ยกเวน้บริเวณทีม่ขีอ้จำากัด) เช่น 
  • บริหารขอ้สว่นแขน เช่น การยกแขนขึน้-ลง การกางแขนออก 
   และหุบแขนเข้า การหมุนข้อไหลเข้า–ออก กางงอข้อศอก 
   เข้าและเหยียดออกกระดกข้อมือขึ้น-ลง กำานิ้วมือเข้าและ 
   เหยียดออก กระดกนิ้วโป้งขึ้น–ลง
  • บริหารข้อส่วนขา เช่น งอขาเข้าและเหยียดขาออกของข้อ 
   สะโพกและข้อเข่า หมุนข้อสะโพกเข้าและหมุนข้อสะโพก 
   ออก กางขาออกและหบุขาเขา้ของขอ้สะโพก กระดกขอ้เทา้ 
   ขึ้น-ลง หมุนปลายเท้าผู้ป่วยเข้า-ออก
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ม�ตรฐ�นที่	5	ยืดเหยียดข้อและกล้�มเนื้อ iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4.	แผนภูมิขั้นตอนก�รปฏิบัติ

บริหารข้อส่วนแขน เช่น การยกแขนขึ้น-ลง การกางแขนออกและหุบ 
แขนเข้า การหมุนข้อไหลเข้า–ออก กางงอข้อศอกเข้าและเหยียดออก
กระดกขอ้มอืขึน้-ลง กำานิว้มอืเขา้และเหยยีดออก กระดกนิว้โปง้ขึน้-ลง

บริหารข้อส่วนขา เช่น งอขาเข้าและเหยียดขาออกของข้อสะโพกและ 
ขอ้เขา่ หมนุขอ้สะโพกเขา้และหมนุขอ้สะโพกออก กางขาออกและหบุขาเขา้ 
ของข้อสะโพก กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง หมุนปลายเท้าผู้ป่วยเข้า-ออก

บริหารข้อต่างๆ ของร่างกาย เช่น ข้อส่วนแขน 
ข้อส่วนขา (ยกเว้นบริเวณที่มีข้อจำากัด)

ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ 
กล้ามเนื้อแขนและขาก่อนการบริหาร

ม�ตรฐ�นที่	6	เค�ะปอดและดูดเสมหะ iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร.074-221286

หน้า 127
จาก 2 หน้า
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1.	วัตถุประสงค์
 การเคาะปอดและดูดเสมหะ ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทาง

เดินหายใจ และป้องกันการสำาลักขณะให้อาหาร

2.	ขอบเขต	
  การเคาะปอดและดูดเสมหะทุกครั้งที่มีอาการหายใจลำาบาก หรือ

ก่อนให้ทานอาหารทางปากหรือสายยาง ครั้งละประมาณ 30 นาที

3.	คว�มรับผิดชอบของผู้ดูแล	
 1) ใช้เคร่ืองดดูเสมหะเมือ่หายใจลำาบาก ใช้แรงในการหายใจมากขึน้ 

ไอบ่อย มีเสียงเสมหะ หรือก่อนให้อาหารทางสายยาง

 2) ปฏิบัติอย่างมีอนามัย ต้องล้างมือก่อนและหลังดูดเสมหะ 

ใช้สายดูดเสมหะชนิดปลอดเช้ือ ใช้คร้ังเดียวทิ้ง เช็ดข้อต่อด้วยสำาลีชุบ 

แอลกอฮอล์ 70% ก่อนปลดหรือเชื่อมต่อ และล้างสายเครื่องดูดเสมหะ 

โดยวิธีดูดน้ำาสะอาดหลังเลิกดูดเสมหะ

 3) ทำาการดูดเสมหะโดยจัดท่าศีรษะสูง 45 องศา ใช้ความดัน 

ในการดูดเสมหะประมาณ 100-120 มม.ปรอท โดยดูดเสมหะแต่ละครั้ง 

ไม่เกิน 10-15 วินาทีและไม่เกิน 3 ครั้ง/รอบ 

 4) หากระหว่างการดูดเสมหะ สายดูดเสมหะไปสัมผัสกับร่างกาย

สว่นอ่ืนหรือสิง่ของรอบตวั ใหท้ำาการเปล่ียนสายใหมท่นัท ีและถา้มเีสมหะ 

เปื้อนบริเวณแผลเจาะคอมาก ควรทำาความสะอาดแผลเจาะคอใหม่หลัง 

ดูดเสร็จ
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ม�ตรฐ�นที่	6	เค�ะปอดและดูดเสมหะ
iMedCare
V	01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4.	แผนภูมิขั้นตอนก�รปฏิบัติ

ใช้เครื่องดูดเสมหะเมื่อหายใจลำาบาก ใช้แรงในการหายใจมากขึ้น
ไอบ่อย มีเสียงเสมหะ หรือก่อนให้อาหารทางสายยาง

ตรวจสอบการทำางานของเครื่องดูดเสมหะให้พร้อมใช้งาน เตรียมอุปกรณ์
เช่น สายดูดเสมหะชนิดปลอดเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำาลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 

คีมคีบสำาลี ถุงมือยาง เป็นต้น

จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง 45 องศา

ปฏิบัติอย่างมีอนามัยโดยล้างมือก่อนและหลังดูดเสมหะทุกครั้ง ใช้สายดูดเสมหะ
ชนิดปลอดเชื้อ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช็ดข้อต่อด้วยสำาลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ก่อนปลดหรือ

เชื่อมต่อ และล้างสายเครื่องดูดเสมหะ โดยวิธีดูดน้ำาสะอาดหลังเลิกดูดเสมหะ

ทำาการดูดเสมหะโดยใช้ความดันในการดูดเสมหะประมาณ 100-120 มม.ปรอท 
โดยดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่เกิน 10-15 วินาทีและไม่เกิน 3 ครั้ง/รอบ

หากระหว่างการดูดเสมหะ สายดูดเสมหะไปสัมผัสกับร่างกายส่วนอื่น
หรือสิ่งของรอบตัว ให้ทำาการเปลี่ยนสายใหม่ทันที และถ้ามีเสมหะเปื้อน
บริเวณแผลเจาะคอมาก ควรทำาความสะอาดแผลเจาะคอใหม่หลังดูดเสร็จ
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Platform iMedCare

 ระบบพืน้ฐาน-REST API Service สำาหรับฟงัก์ชันการใช้งานของ 
End User บน Mobile Application ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลด
ใช้งานได้แล้วในระบบสมาร์ทโฟนของ Android ในส่วนของระบบ IOS 
อยู่ระหว่างขอการอนุมัติ
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 - การจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลด แก้ไข ผู้ใช้งาน  
  ระบบการรับบริการ

 - การจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลด แก้ไข ผู้ใช้งาน  
  การบันทึก/แก้ไข/ระบบการให้บริการ
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 - การจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลด แก้ไข ผู้ใช้งาน  
  การบันทึก/แก้ไข/ระบบการให้บริการ

 - การจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลด แก้ไข ผู้ใช้งาน  
  การบันทึก/แก้ไข/ระบบทีมของเรา
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ชุด Care Set
สงขลา

13
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอก 3 ยาวนานและส่งผล 
กระทบอย่างกว้างขวาง มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรประชาสังคม 
ที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สงขลา จึงคิดหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
พัฒนาแนวทางที่เรียกว่า ชุด Care Set ให้กำาลังใจผู้ได้รับผลกระทบ  
โดยสรุปบทเรียนจากการช่วยเหลือระลอกแรก
 เป้าหมาย ลดช่องว่างดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่มักจะตกหล่นจาก 
ระบบการช่วยเหลือของภาครัฐ ได้แก่ คนไทยไร้สิทธิ์ ไร้บัตร ประชากร 
ต่างถิ่นแต่อาศัยในพื้นที่มายาวนาน กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก 
ผู้ป่วยติดเตียง คนที่สังคมจะต้องช่วยเหลือดูแล
 ด้านหนึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำาทางสังคมที่มีอยู่ในสังคม  
อีกด้านพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน 
และกระตุ้นไปสู่การพัฒนาเชิงระบบ
 ทั้งนี้มีขั้นตอนการดำาเนินการสำาคัญ ก็คือ
 1. ประสานเครอืข่ายตำาบลที่มีการดำาเนินการชว่ยกลุม่เปราะบาง
ทางสังคม หาพื้นที่ร่วมกิจกรรม ด้วยการรับสมัครพื้นที่ที่สนใจ นัดประชุม 
หารือร่วมกันเพือ่รับทราบสถานการณ์ปญัหา ได้มาทัง้สิน้ 7 ตำาบล จากนัน้ 
เร่ิมกิจกรรมดว้ยการสำารวจความตอ้งการ บางตำาบลใช้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู 
เดิมที่มีการสำารวจผ่าน iMed@home เช่น กรณีตำาบลคูหา ใช้ข้อมูลและ 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล ที่มีการคัดกรองและตรวจสอบร่วมกัน
หลายหน่วยงานในพื้นที่ คัดเลือกกลุ่มเป้่าหมายดังกล่าว ได้ 38 ชุด 
ใช้ข้อมูลความต้องการนำามาจัดชุด Care Set กรณีกลุ่มติดเตียงจะเน้น 
ในส่วนผ้าอ้อมสำาเร็จรูป กลุ่มช่วยตนเองได้เน้นข้าวสารอาหารแห้ง 
ต.บ่อยาง นำาข้อมูลคนจนเมืองในระบบที่ผ่านการสำารวจคัดกลุ่มที่ไม่มี 
บัตรผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก 30 คน บวกกับข้อมูลใหม่กรณีที่มีการเดิน 
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มาหาถงึศนูยป์ระสานงาน ตำาบลโคกมว่ง จดัระบบการช่วยเหลือทกุครัวเรือน 
คัดกรองมาได้ 50 คนเติมเต็มงบกองทุนขยะเติมบุญ โดยเลือกให้ตรง 
กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ตำาบลป่าขาด คัดกลุ่มที่ตกหล่นจากงบ 
ของท้องถิ่น 32 คน จัดทำาแบบสอบถาม เป็นต้น แต่ละตำาบลจะจัดส่ง 
ข้อมูลความต้องการของตนมาให้มูลนิธิชุมชนสงขลา
 2. มลูนธิิชุมชนสงขลา ประมวลผลความตอ้งการ จำาแนกประเภท 
ได้แก่ ข้าวสาร น้ำา บะหมี่ก่ึงสำาเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำามันพืช ขนม 
ผ้าอ้อม สำาเร็จรูป นมผง เป็นต้น แยกพื้นที่ ปริมาณความต้องการ 
จากนั้นประสานภาคเอกชน ได้แก่ ห้างเคแอนด์เค ขอซ้ือในราคา 
พิเศษ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ผ่านโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนส่งข้อมูล 
ความตอ้งการไปให้ ใหท้างเคแอนดเ์คส่งใบเสนอราคา พร้อมระบปุริมาณ 
การบรรจุต่อลัง/กล่อง/แพค และใบเสร็จถูกต้อง สื่อสารกลับไปยังตำาบล 
ในบางอย่างที่ไม่สามารถจัดหาให้ได้ จะให้ทางพื้นที่จัดหาด้วยตนเอง 
แยกค่าใช้จ่ายออกมาต่างหาก 
 3. นัดหมายรับสิ่งของทั้งหมด โดยแยกเป็นรายตำาบลตามข้อมูล
ความต้องการ ให้ทางตำาบลมารับของ ส่งมอบกันให้เรียบร้อย
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 4. ตำาบลเป้าหมาย ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านชุด Care Set 
ให้กำาลังใจผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 208 คน โดยส่วนใหญ่ใช้ระบบทีมใน
การสง่มอบไปใหก้ลุ่มเป้าหมาย ผู้นำาทัง้ทอ้งถิน่ ทอ้งที ่รพ.สต. ลงไปมอบให ้
ถงึครัวเรือนและใช้โอกาสในการสือ่สารสถานการณ์โควดิ แนวทางการรับมอื 
ความรู้ในการป้องกันไปในตัว บางพื้นที่เช่น ตำาบลบ่อยาง จะให้กลุ่ม 
เป้าหมายทยอยมารับด้วยตนเอง เพื่อเล่ียงปัญหาความเสี่ยงจากการ 
ติดเช้ือ โดยรายงานภาพและกิจกรรมการส่งมอบในระบบเยี่ยมบ้านของ 
iMed@home ทำาให้มีหลักฐานว่าได้ช่วยเหลือใครไปบ้าง
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 5.สรุปบทเรียนการทำากิจกรรม นัดหมายทุกพื้นที่ประชุมสรุป 

บทเรียนเพื่อยกระดับการทำางานร่วมกัน ข้อค้นพบสำาคัญก็คือ ทุกพื้นที่ 

นำาไปบูรณาการกับงบประมาณอื่นๆ ทั้งจากการบริจาค หรือจากงบของ 

ท้องถิ่น งบภาคเอกชน ภาคี เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือ 

ไปได้อย่างครอบคลุม กรณีนี้หากท้องถิ่นที่เป็นตัวกลางสามารถใช้อำานาจ

หน้าที่อ้างอิงตามระเบียบที่มีมาเอ้ือให้เกิดการช่วยเหลือประชาชน  

จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่มีได้มาก 
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 กิจกรรมความช่วยเหลือเช่นนีจ้ะทำาได้อยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และ 

ยืดหยุ่นตามความเป็นจริง การช่วยเหลือที่ดีควรจะสอดคล้องกับความ 

ต้องการของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม และบริบทของแต่ละพื้นที่

 บทบาทของภาคประชาสังคม จะช่วยเติมเต็มช่องว่างของระบบ 

ได้มาก กรณีนี้ข้อมูลที่ได้จะนำาไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาของพื้นที่  

รวมถึงนำาเข้าระบบฐานข้อมูลกลางที่กำาลังพัฒนาในระดับจังหวัด เข้าสู่ 

ระบบการทำางานปกติต่อไป

 อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ หัวใจสำาคัญที่สุดที่ทุกคนเห็นตรงกันและ 

จะทำาให้ลุล่วงไปได้ ก็คือ หากมี “ใจ” ที่จะดำาเนินการ ทุกอย่างก็สามารถ 

ทำาได้ทั้งสิ้น
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ระบบฐานข้อมูลกลาง
คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
จังหวัดสงขลา

14
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 ความจำาเป็นในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ
ในการจัดทำาระบบฐานข้อมูลกลาง เร่ือง การนำาร่องการดำาเนินการตาม 
แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการจัดบริการสาธารณะ 
ภาครัฐจังหวัดสงขลา ของหน่วยงานทั้ง 11 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจ การ 
บริหารราชการ การจดับริการสาธารณะภาครัฐใหกั้บประชาชน การพฒันา 
องค์กรและบุคลากร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อการวาง 
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน ซึ่งส่งผลให้จำานวนระบบงาน
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมจีำานวนมากขึน้เร่ือยๆ ทกุป ีแต่อยา่งไรก็ดี 
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดังกล่าวยงัขาดความเช่ือมโยงขอ้มลู 
ในลักษณะการบูรณาการและขาดมาตรฐานในการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ทำาให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยว
เนื่องกันทำาได้ยากและซับซ้อน เกิดการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนา
ระบบที่ซ้ำาซ้อนกันเป็นจำานวนมากเกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลชนิด 
เดียวกันจากระบบงานที่ต่างกัน ไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้ 
 ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซ่ึงเป็นศูนย์กลาง 
ในการประสานงานและบริหารจัดการการทำางานระหว่างหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในพืน้ทีท่ัง้ 16 อำาเภอในจงัหวดั 
สงขลา จึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการจัดเตรียมการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การจัดบริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลารองรับระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสงขลาทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต 
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ในลักษณะทีเ่ปน็ “ช่องทางบริการสารสนเทศสำาหรับองคก์ร” (Enterprise 
Service Bus) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโน- 
โลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาไปสู่ระบบที่มี 
โครงสร้างแบบ “สถาปัตยกรรมเชิงบริการ” (Service Oriented  
Architecture: SOA) ซ่ึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสำาหรับระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยต้องคำานึงถึงปัจจัย 
ต่างๆ ดังนี้ 1) ความสามารถในการบูรณาการ (Integration) 2) ความ 
สามารถในการต่อเช่ือมระบบ (Connectivity) 3) การเป็นมาตรฐาน 
เปิด (Open Standard) 4) ความสามารถในการทำางานร่วมกัน  
(Interoperability) 5) การกำาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย  
(Security Policy) 6) การตรวจสอบและการบริหารจัดการ (Monitor-
ing & Management) 7) ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน (Flexibil-
ity) และ 8) ความสามารถในการขยายระบบในอนาคต (Scalability) 
รวมทัง้ต้องจดัทำาระบบการบรูณาการดา้นกระบวนการและขอ้มลู (Busi-
ness Integration) และพัฒนากระบวนการ (Business Process) เพื่อ
ตอบสนองการบริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ 
เก่ียวขอ้งใหส้ามารถเช่ือมต่อระหวา่งกันได้ในระดับจงัหวดั พฒันาขดีความ 
สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก 
ฐานข้อมูลกลางในระดับจังหวัดร่วมกันและเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ต่อไป 
ได้ในอนาคต
 ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง จำานวน 11 หน่วยงาน ตามบันทึก 
ขอ้ตกลงความร่วมมอืในการจดัทำาระบบฐานขอ้มลูกลาง เร่ือง การนำาร่อง 
การดำาเนนิการตามแนวทางการบรูณาการฐานขอ้มลูประชาชนและการจดั 
บริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

236



สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

สงขลา กับจังหวัดสงขลาสำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
สงขลาสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศูนย์ 
การศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 3 จงัหวดัสงขลา สำานกังานประกันสงัคมจงัหวัด 
สงขลา กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพจงัหวดัสงขลา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
และมูลนิธิชุมชนสงขลา 
 เป้าหมาย ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลกลาง 
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ และระบบสารสนเทศด้านการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา
 1. ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง
  1.1 องค์กรความร่วมมือ 11 องค์กรส่งข้อมูลของตนใน 
   3 แนวทางคือ กรณีที่เป็นข้อมูลดิบ กรณีที่สามารถจัดส่ง 
   เป็นไฟล์ดิจิตอล และกรณีที่จะต้องผ่าน API เข้าสู่ Web  
   App
  1.2 ผ่านระบบความปลอดภัย เข้าสู่การจัดเก็บข้อมูล แปลง  
   เป็นไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการ 
  1.3 Mapping ความต้องการข้อมูล แปลงข้อมูลเป็นรูปแบบ 
   ที่สามารถใช้งานต่อในระบบฐานข้อมูลกลาง
  1.4 นำาไปใช้งานผ่านระบบความปลอดภัยผ่าน Web App  
   หรือ API ของแต่ละหน่วยงาน
 2. ทมีกลางไดว้เิคราะหข์อ้มลูของแตล่ะองค์กร ดว้ยการตรวจสอบ 
ข้อมูลที่มีในระบบของตน (ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข 13 หลัก 
การศึกษา อาชีพ ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านสิทธิ ด้านความต้องการ ฯลฯ) 
จำาแนกออกเปน็ลักษณะของขอ้มลู ระบบทีม่อียูเ่ปน็ระบบปดิ หรือระบบเปดิ 
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ความสามารถในการ Export ความสามารถในการเช่ือมต่อกับระบบ
ความพร้อมที่จะนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง จำาแนกเป็นระดับ 1, 2, 3 
 3. องค์กรที่มีความพร้อมระดับ 1 ประกอบด้วยกองทุนฟื้นฟู 
สมรรถภาพฯ สนง.สาธารณสขุจงัหวดั มลูนธิชุิมชนสงขลา โปรแกรมเมอร์ 
ของแต่ละหนว่ยงาน พฒันา Application Programming Interface หรือ 
API เป็นตัวกลางที่จะทำาให้คอยรับคำาสั่งต่างๆ ประมวลผลและกระทำา
ข้อมูลส่งกลับคืนไปยังคนสั่งโดยอัตโนมัติ นำาข้อมูลในระบบของตนเข้าสู่
ระบบกลาง ประสานองค์กรที่มีความพร้อมในระดับ 2 ที่สามารถส่ง
ข้อมูลเป็นไฟล์จากระบบที่อยู่ส่วนกลางเข้ามาผ่านไอทีของหน่วยงาน 
ได้แก่ พมจ. ประสานภายในงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และอื่นๆ นำาข้อมูล 
ส่งเข้าระบบ
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สํำ�นึกพลเมือง
ภ�วะวิถีใหม่
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พัฒนาการองค์กร
ภาคพลเมือง
ภายใต้กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม
จังหวัดสงขลา
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 การก่อเกิดองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา 

เอกชน ในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขลานบัเนือ่งจากอดีตมาสูป่จัจบุนั อาจแบง่ออก 

เป็น 3 ช่วงสำาคัญดังนี้

 ในช่วงแรก องค์กรภาคพลเมืองเติบโตคู่เคียงกัน ระหว่างองค์กร 

ชุมชนทีโ่ดดเดน่ในแงก่ารเงนิเพือ่การออม กับองคก์รพฒันาเอกชนทีส่นใจ 

งานด้านทรัพยากร คนจนเมือง องค์กรชุมชนหรือภูมิปัญญาชุมชน 

มาจากแกนนำาธรรมชาติที่มีลักษณะผู้นำาคุณธรรม เร่ิมเข้ามามีบทบาท 

ตั้งแต่ปี 2520 โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ของลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ เริ่มก่อตัว 

ต่อมาเริ่มมี NGOs “โครงการพัฒนาชุมชนประมงบ้านปากบางนาทับ” 

(2524) โดยการนำาของคุณบรรจง นะแส ต่อมาเกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพ

และความเป็นอยู่ของประชาชน” (2524) โดยการนำาของ นพ.อนันต์ 

บุญโสภณ จากนั้นมีชมรมเพื่อนนักพัฒนาภาคใต้ (2524-2528) กลุ่ม 

พืชร่วมยาง/กลุ่มเกษตรป่ายาง/กลุ่มเกษตรยกร่อง/กลุ่มผักพื้นบ้าน 

(2528-2529) โดยการนำาของคุณกำาราบ พานทอง “CORE Radio 

กลุ่มสื่อวิทยุสร้างสรรค์” (2530) “โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้” 

(2531) โดยการนำาของคุณพิชยา แก้วขาว

 ต่อมาเกิดสงขลาฟอร่ัม (2536) กลุ่มรักคูขุด (2536) มูลนิธิ 

รักบ้านเกิดภาคใต้ (2536) เครือข่ายธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา 

(2538) และเครือขา่ยทีเ่คล่ือนไหวในเชิงประเดน็ทีต่นสนใจ อาท ิเครือขา่ย 

กสิกรรมไร้สารพิษ (2538) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (2539) 

เครือขา่ยลุ่มน้ำาภาคใต้ (2539) กลุ่มรักษค์ลองอู่ตะเภา(ตอนล่าง) (2538) 
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รวมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สงขลาประชาคม (2539) “สมัชชาจังหวัด 

สงขลาเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง” (2540) เรียกร้องรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ 

พ.ศ.2540 และวิทยาลัยวันศุกร์ (2542)

 ปี 2541-2543 แนวคิดเชิงปฏิรูปเริ่มก่อตัวในระดับชาติ เกิดการ

สนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมผ่านกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม 

(SIF) มีความพยายามยกระดับพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาค 

ประชาชน มีการคัดสรรตัวแทนภาคประชาชนเข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพ

ระดับพื้นที่ (กสพ.) 2543 ถึงต้นปี 2544 โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา 

มูลนิธิรักบ้านเกิดภาคใต้ และศูนย์ประสานงานองค์กรภาคประชาชน 

สงขลา (ศปส.) และเกิดประชาคมสุขภาพสงขลา รวมตัวกันเพื่อกระชับ 

ความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน องค์กรการเงิน และเครือข่ายเชิงประเด็น 

 ช่วงทีส่องหลังป ี2544 เปน็ต้นมา สงขลาก็เปน็เหมอืนกับอีกหลาย 

จงัหวดัของประเทศไทย กล่าวคือเปน็สว่นหนึง่ของขบวนการทางความคดิ

ในการปฏิรูประบบสุขภาพ ภาคประชาสังคมระดับจังหวัดได้รับการ 

ประสานงาน ภาคตีระกูล ส. เร่ิมเขา้มาสนบัสนนุการทำางานโดยชูประเดน็ 

งานด้านสุขภาพมาสู่ชุมชน ขยายมุมมองด้านสุขภาพมาเป็น “สุขภาวะ” 

และปรับใช้ทฤษฎี “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี 

นำามาสู่ภาคปฏิบัติการสำาคัญๆ ได้แก่
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 •	 สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	(สสส.)	

สำ�นัก	3	สนับสนุนผ่�นเครือข่�ยสร้�งเสริมสุขภ�พจังหวัด/เครือข่�ย	

สร้�งสุขภ�พ	สถ�บันก�รจดัก�รระบบสุขภ�พภ�คใต้	ดำาเนนิการร่วมกับ 

จังหวัดสงขลา โดยการประสานศักยภาพระหว่างองค์กรการเงิน องค์กร 

ชุมชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผ่านการใช้ประเด็นร่วมโดยมี

เป้าหมายเพื่อการสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย 

ที่สนใจในประเด็นร่วมเดียวกันผ่านแผนสุขภาพจังหวัด โดยมีองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลา (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายสมพร ใช้บางยาง) ให้การสนับสนุน เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

เชิงประเด็นจำานวนมาก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ/อสม./คนพิการ/

ผู้สูงอายุ/แรงงานนอกระบบ/เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดล้อม/

เดก็และเยาวชน/ผู้บริโภค/วัฒนธรรม/สือ่สารสาธารณะ/การจดัการขอ้มลู 

พัฒน�ก�รในช่วงน้ีทำ�ให้เกิดโครงสร้�งคว�มเป็นองค์กรนิติบุคคล 

ของกลุ่มประเด็นดังกล่�วในลักษณะสม�คมและมูลนิธิในเวล�ต่อม� 

นอกจากนัน้แล้ว สสส.ยงัไดส้นบัสนนุก�รสร้�งเครือข�่ยองคก์รปกครอง	

ส่วนท้องถ่ิน ผ่าน พศส. (พฒันาศนูยเ์รียนรู้สขุภาวะชุมชน) โดยมเีทศบาล 

ตำาบลปริกและ อบต.ท่าข้าม เป็นแกนนำา 
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 •	 สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ต	ิ(สปสช.)	ในป ี2552 

มีนโยบายสำาคัญสนับสนุนให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

โดยให้มีกลไกคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วม 

บริหารจัดการ ช่วยให้ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ได้มีโอกาสสั่งสม 

ทักษะการบริหารจัดการกองทุนได้ไม่น้อย ในปีแรกมีพื้นที่ 56 แห่ง  

ปี 2553 เพิ่มเป็น 78 แห่ง และปี 2554 ครบ 140 แห่ง นอกจากนั้น 

ในระดบัเขตยงัสนบัสนนุภาคประชาสงัคม เครือขา่ย 9 ดา้นเขา้มามสีว่นร่วม 

โดยทำางานร่วมกับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลาและสนับสนุนให้มี 

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนสร้างการมีส่วนร่วม 

ในระดับฐานรากอีกด้วย

 •	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ	(สช.) สนับสนุน

องค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนโยบาย 

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้พื้นที่ระดับจังหวัดใช้พลังทาง 

สังคม ถักทอกับพลังความรู้ ถกแถลง ต่อรองกับพลังเชิงนโยบายในการ 

ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีเคร่ืองมือสำาคัญ ได้แก่ 

สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ…สงขลาเป็นพื้นที่จุดประกายการจัดทำา 

ธรรมนูญสุขภาพตำาบลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และการประเมินผล 

กระทบด้านสุขภาพ (HIA) เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

นโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่สามารถร้องขอให้มีการศึกษาผลกระทบ 

และนำามาสู่การกำาหนดทางเลือกการพัฒนาใหม่ โดยร่วมกิจกรรมกับภาค

ประชาสังคมจังหวัดสงขลามาต้ังแต่ปี 2544 มีกิจกรรมสำาคัญ อาทิ 
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การยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2549 จัดทำาแผนสุขภาพจังหวัด 

ป ี2553 จดัทำาธรรมนญูลุ่มน้ำาภมู/ีกองทนุกลางพจิติร/ผลักดนัวาระพลเมอืง 

“สงขลาพอเพียง” ร่วมกับ 12 ภาคี 

 •	 สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน	(พอช.) นับเป็นอีกองค์กรที่มี

บทบาทในการเสริมหนุนขบวนองค์กรชุมชน ส่งผลให้องค์กรสวัสดิการ 

ชุมชน สภาองค์กรชุมชน เติบโต อาทิ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน 

จังหวัดสงขลา สร้างวัฒนธรรมการออมและหนุนช่วยเป็นสวัสดิการภาค 

ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง

 ในขณะเดียวกัน ระยะนี้กลุ่ม NGOs และองค์กรชุมชนเดิมก็มี 

พัฒนาการในงานเชิงประเด็นและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กลุ่ม NGOs และ

ประชาสังคมจำานวนหนึ่งได้เข้าไปร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก 

นโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำาคัญกับเร่ืองการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อการทำาลายช่วงชิงฐาน

ทรัพยากรไปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม

 ช่วงที่สามปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทิศทางของภาคพลเมือง 

เคลื่อนไหวออกไปใน 2 ทิศทางหลัก กล่าวคือ แนวทางที่จะสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน เครือข่าย ต่อรองกับนโยบายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐ

และเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรของพื้นที่ โดยมีกลุ่ม NGOs 

และประชาสงัคมจำานวนหนึง่เปน็แกนนำา อาท ิสมาคมพทิกัษส์ทิธ์ิเขาคหูา 

สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิภาคใต้สีเขียว สภาองค์กรชุมชนบางแห่ง 

กับแนวทางที่สร้างความเข้มแข็งภายในขององค์กร สานพลังพลเมือง 
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เขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันากับภาคสว่นต่างๆ โดยใช้พืน้ทีแ่ละประเดน็

ที่สนใจเป็นฐาน ตามสภาพปัญหาที่เร่ิมหลากหลาย ซับซ้อน ต้องการ 

การมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น มีการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิเพิ่มขึ้น 

อย่างมาก ดำาเนินการในกิจกรรมเชิงพื้นที่และประเด็นอย่างหลากหลาย 

อาทิ ภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 

สมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิเครือข่ายเมือง 

ในภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิอนุรักษ์ 

ป่าต้นน้ำาจังหวัด มูลนิธิภาคใต้สีเขียว มูลนิธิคนช่วยคน บริษัทสงขลา 

พฒันาเมอืง สมาพนัธ์เกษตรกรรมยัง่ยนืจงัหวดัสงขลา สมาคมสง่เสริมการ 

ท่องเที่ยวชุมชนสงขลา เป็นต้น พร้อมกับบทบาทของบางองค์กรที่เพิ่ม 

มากขึ้น เช่น สงขลาฟอรั่ม กลุ่มอาหารปันรัก Beach For Life สมาคม 

คนพิการจังหวัดสงขลา Node Flagship สสส.สงขลา โดยมีปัญหาด้าน 

สิง่แวดล้อมอันเกิดจากการพฒันายงัคงเปน็ปญัหาหลัก ปัญหาของผู้บริโภค 

ในสงัคมเมอืง ปญัหาดา้นเศรษฐกิจปากทอ้ง ปญัหากลุ่มเปราะบางทางสงัคม 

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำา ปัญหาความแตกแยกเห็นต่างทางการเมือง 

แต่อีกด้านก็มีการนำาทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ 

นำามาต่อยอดสร้างรายได ้พฒันาการสำาคญัอีกสว่นหนึง่ก็คอื การรวมตัวกัน 

ระหวา่งภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมโดยมมีลูนธิชุิมชนสงขลาเปน็องคก์ร 

นิติบุคคลสำาคัญ ผสมผสานจุดเด่นในการบริหารจัดการและแนวทางการ 

ขับเคล่ือนด้านเศรษฐกิจของภาคเอกชนเข้ามาร่วมกับแนวทางและ 
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กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ทำาให้เกิดมิติการพัฒนา 

แบบใหม่ขึ้นในหลายด้าน และวางตัวในการเช่ือมประสานความร่วมมือ 

เป็นองค์กรพัฒนาของพื้นที่ และต้องการเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา”  

สร้างความต่อเนือ่งในการพฒันาในฐานะองคก์รพลเมอืง ต่อมาไดเ้ขา้ร่วม 

กับ 15 ภาคีการบริหารจัดการ ร่วมกันจัดทำาวิสัยทัศน์สงขลา 2570  

โดยมเีป้าหมายกำาหนดทศิทางการพฒันาทีเ่ปน็ของคนสงขลาในระยะยาว 

เสริมหนนุการทำางานตามระบบปกตขิองภาครัฐ ช่วยกระชับความสมัพนัธ ์

ระหว่างส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และเร่ิมประกาศใช้วิสัยทัศน์ดังกล่าวมาต้ังแต่วันที่ 30 

กันยายน 2556 เครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้ากระบวนพัฒนานโยบาย

สาธารณะแบบมสีว่นร่วม ได้ต่อยอดวาระพลเมอืง “สงขลาพอเพยีง” มาสู ่

“วิสัยทัศน์สงขลา 2570” โดยใช้ยุทธศาสตร์ร่วม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข เพื่อเป็นการเช่ือมประสานภาครัฐส่วน 

ภูมิภาค อาทิ สสจ. พมจ. กส. ส่วนท้องถิ่น อาทิ ท้องถิ่นจังหวัด อบจ./

กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพจังหวัดสงขลา อปท. ภาคเอกชน อาท ิหอการคา้ 

จังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ 

ธุรกิจการทอ่งเทีย่วจงัหวัดสงขลา ภาคประชาสงัคม องคก์รชุมชน ไดเ้ขา้มา 

ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ มีการเพิ่มเติม ตีความ และขับเคล่ือนโครงการ 

แตกต่างไปจากโครงการที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์สงขลาในลักษณะเสริมหนุน 

กันและกัน โดยพยายามเปิดพื้นที่ทางความคิด สร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
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ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการดำาเนินงานที่ผ่านมา  

ให้สามารถเสนอแนวคิดและมีส่วนร่วมต่อการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์สงขลา 

2570 ของตน ลดช่องว่างพึ่งพิงภาครัฐในการขับเคลื่อน และความรู้สึก 

เป็นเจ้าของของประชาชนในภาพรวมซึ่งยังมีน้อยอยู่มาก

 ขอ้สงัเกตในภาพรวมของประเดน็สำาคญัของช่วงนีท้ีจ่ะเปน็หัวเล้ียว 

หัวต่อการพัฒนา ประกอบด้วย

 1) ความขัดแย้งทางการเมือง สะสมตัวมาอย่างยาวนาน องค์กร

ภาคพลเมืองจำานวนไม่น้อยเข้าไปสู่วังวนความขัดแย้งโดยตรง ขณะเดียว

กันมคีวามขดัแยง้ดา้นอุดมการณ์ทางการเมอืงระหวา่งเสรีนยิมกับอนรัุกษ ์

นิยมหรือระหว่างคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าที่เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น

 2) แนวคิดการพัฒนาจากโครงการขนาดใหญ่ที่ลงมาในพื้นที่มี 

น้อยลง เนื่องจากนโยบายรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาไปยังพื้นที่ภูมิภาคอ่ืน  

แต่ก็ทำาให้เกิดกระแสเรียกร้องจากภาคเอกชนที่ต้องการแรงกระตุ้นจาก 

โครงการใหญ่ด้วยเช่ือว่าจะเป็นหัวรถจักรฉุดกระชากรถไฟขบวนเศรษฐกิจ

ที่ตกต่ำาให้กระเตื้องขึ้น และเร่ิมสะสมความขัดแย้งจากกรณีโครงการ 

พัฒนาขนาดใหญ่ 

 3) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี เกิดความผันผวน 

อย่างรุนแรง หลายอาชีพได้รับผลกระทบจำาเป็นต้องปรับตัวใหม่ 

 4) ผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะโรคระบาดจาก  

โควิด-19 ทีจ่ะสง่ผลอยา่งต่อเนือ่ง ยาวนาน ซ้ำาเติมสถานการณ์เดมิทีย่่ำาแย ่

อยู่แล้วให้มีความยุ่งยากมากขึ้นไปอีก

248



สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

พัฒน�ก�รกระบวนก�รนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วม
 รัฐธรรมนูญปี 2540 เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ พูดคุย และถกเถี

ยงเร่ืองการปฏิรูประบบสุขภาพในพื้นที่ การกำาหนดนโยบายสาธารณะ 

อย่างเป็นทางการของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2543 คณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสขุของวุฒสิภา (พ.ศ.2539-2543) และคณะทำางานทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ได้นำาเสนอรายงาน ‘ระบบสุขภาพประชาชาติ’ ซ่ึงเป็นการเสนอการ 

ปฏิรูประบบสุขภาพที่ชัดเจนเป็นระบบรวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำา 

พระราชบัญญติัสขุภาพแหง่ประชาชาตขิึน้เพือ่เปน็กฎหมายแมบ่ทสำาหรับ
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ระบบสุขภาพ ที่จะเอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในระยะยาว 

รายงานฉบับนี้ยังได้สร้างการรับรู้เรื่อง ‘ระบบสุขภาพ’ (Health System) 

อย่างเป็นทางการคร้ังแรกในระบบการบริหารจัดการภาครัฐอันมีความ 

หมายกว้างขวางครอบคลุมกว่า ‘ระบบสาธารณสุข’ (Public Health 

System) ที่ใช้มาแต่เดิม (กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ข้อเสนอของรายงานช้ินนี้นำามาสู่การ 

ประกาศ ‘ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ 

แห่งชาติ พ.ศ.2543’ ที่กำาหนดให้ตั้ง ‘คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ

แห่งชาติ (คปรส.)’ อันเป็นการวางกลไกการทำางานเช่ือมประสาน 

ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น ภาคการเมือง ภาควิชาการ และ 

ภาคประชาชน คปรส. นี้มีหน้าที่ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพของ

ประเทศพร้อมกับจัดทำากฎหมาย แม่บทหรือร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

ระเบียบดังกล่าวยังตั้ง ‘สำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สป.รส.)’ 

ขึ้น นับแต่นั้นมาทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ กำาเนิดและพัฒนาการ 

ของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยได้มุ่งไปที่การ ‘สร้างนำาซ่อม’ 

อันเป็นแนวทางที่สะท้อนกระบวนทัศน์การสร้างเสริมสุขภาพของโลก 

แนวใหม่ภายใต้ ‘กฎบัตรออตตาวา’ พ.ศ.2529 (Ottawa Charter for 

Health Promotion) สนับสนุนและเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization: WHO) ตามแนวคดิของกฎบัตรออตตาวา 

การสร้างเสริมสุขภาพเป็นเร่ืองกระบวนการของการเอ้ือให้ผู้คนเพิ่มความ 
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สามารถในการควบคุมสุขภาพของตนเองและปัจจัยกำาหนดสุขภาพ 

โดยการจะทำาเช่นนี้ได้ สังคมต้องร่วมกันส่งเสริมกลยุทธ์ 5 ข้อ ได้แก่  

สร้างนโยบายสาธารณะทีส่นบัสนนุสขุภาพทีด่ ีสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือ 

ต่อสุขภาพ เสริมหนุนการกระทำาและความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนา 

ทกัษะสว่นบุคคลใหส้ามารถปรับพฤติกรรมเพือ่สร้างสขุภาพได ้และปฏิรูป 

ระบบสาธารณสุขให้สอดรับกับงานสร้างเสริมสุขภาพ (World Health 

Organization, 1986) แนวคิดนี้ได้รับการนำามาปรับใช้ในการพัฒนา 

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการอภิบาลระบบสุขภาพที่มีสมัชชา 

สุขภาพเป็นกลไกทางสังคมที่สำาคัญของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

 ต�มท่ี	 พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ	 พ.ศ.2550 ได้ให้ความหมาย 

สุขภาพใหม่ ที่กินความกว้าง ว่าหมายถึง “สุขภ�วะท้ังด้�นก�ย	 ใจ	

จิตวิญญ�ณ	และสังคม	 เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่�งสมดุล” ให้มีการ 

จัดทำา “ธรรมนูญว่�ด้วยระบบสุขภ�พแห่งช�ติ”	 (National	Health	

Statue) เพื่อกำาหนดทิศทางและนโยบายด้านสุขภาพของประเทศที่เป็น 

ไปในทิศทาง “สร้�งนำ�ซ่อม” สำาหรับให้ทุกภาคส่วนในสังคมใช้อ้างอิง 

ในการทำางานที่เก่ียวข้องกับสุขภาพได้อย่างกว้างขวางเพราะสุขภาพ 

เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแลและรับผิดชอบ 

 ระบบสุขภาพตามความหมายใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

จงึหมายถงึ “ระบบท้ังมวลท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภ�พ”	ไมใ่ช่เร่ืองเฉพาะระบบ 

การบริการทางแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น
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 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำาคัญกับหลักการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนสังคม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงกำาหนด

ให้มีเคร่ืองมือทำางานเก่ียวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

(Healthy Public Policy) ตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ  

(Health Promotion Strategy) ทีส่บืเนือ่งมาจากกฎบตัรออตตาวา เมือ่ป ี

2529 ได้แก่ สมัชช�สุขภ�พ (Health Assembly) และก�รประเมินผล	

กระทบด้�นสุขภ�พ (Health Impact Assessment) เป็นต้น โดยมี 

สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.) เปน็องคก์รรับผิดชอบหลัก 

พัฒนาการดังกล่าวจึงควรพิจารณาควบคู่กับแนวคิดขององค์กรและพื้นที่ 

ควบคู่ไปด้วยกัน 

 โครงการประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดย 

สภุาภรณ์ สงคป์ระชา ธีรพฒัน ์อังศชุวาล คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 2564 ได้สรุปพฒันาการการจดัสมชัชาสขุภาพจงัหวดั 

เอาไว้ 5 ยุคดังนี้
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ยุคที่	1	ก่อนมี	พรบ.สุขภ�พแห่งช�ติ	พ.ศ.2550	(พ.ศ.2530-2549)	

ก�รปฏิรูประบบสุขภ�พ	และรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.2540

 สงขลาเองก็อยู่ในแนวทางเดียวกับจังหวัดอ่ืน กล่าวคือ การจัด 

สมัชชาสุขภาพในเวลานั้นเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความ 

เขม้แขง็กับพืน้ทีกิ่จกรรมต่างๆ ผ่านการคน้หาจดุเดน่ของพืน้ที ่การพฒันา 

ศักยภาพท้องถิ่น และการสร้างเครือข่าย พร้อมกับยกระดับความร่วมมือ

ของภาคตีระกูล ส. อบจ. และจงัหวดัสงขลา พร้อมกับสนบัสนนุการปฏิรูป 

ระบบสุขภาพของประเทศให้มี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2550 
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 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย 

มีประสบการณ์การทำาสมัชชาสุขภาพต้ังแต่ก่อนมี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 

โดยเข้าร่วมกระบวนการสาธิตสมัชชาสุขภาพ และเข้าร่วมกระบวนการ 

ยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติปี 2550

 พ.ศ.2544-2547 เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ขับเคล่ือน 

ประเด็นเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ 

 ป ีพ.ศ.2547-2548 กระทัง่ป ีพ.ศ.2549 ร่วมกับสำานกังานกองทนุ 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดำาเนินการในนามเครือข่ายสร้างเสริม 

สุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้ (สวรส.) 

จงัหวดัสงขลา ภายใตย้ทุธศาสตร์พฒันาคณุภาพชีวติของจงัหวดั จดัทำาแผน 

สุขภาพจังหวัดสงขลา เกิดข้อเสนอและการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 

ด้านสุขภาพเชิงประเด็น 14 ประเด็น และมีการทำา MOU ความร่วมมือ

กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปีนั้น

ยคุท่ี	2	กำ�เนิด	พรบ.สุขภ�พแห่งช�ต	ิพ.ศ.2550	กับกระบวนก�รสมชัช�	

สุขภ�พที่เป็นท�งก�ร	(พ.ศ.2550-2554)	พรบ.สุขภ�พแห่งช�ติ

 ในปี พ.ศ.2553 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

มีการประกาศ ‘แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

หรือสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ พ.ศ.2553’ ฉบบัใหม ่อันเป็นการปรับปรุง 

ประกาศฉบับปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกาศ 

ฉบับนี้ปรับนิยามสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ให้มีความชัดเจนและ 
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ครอบคลุมยิ่งขึ้น กล่าวคือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่คือ “กระบวนการ 

ที่ให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องได้ร่วมแลกเปล่ียน 

องค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพื่อนำาไปสู่การเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชนโดยจัดให้มีการ

ประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม และใช้อาณาบริเวณที่แสดง 

ขอบเขตเป็นตัวตั้งในการดำาเนินการ” (สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ, 2553ข, น.13)
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 รูปแบบการขบัเคล่ือนในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ยงัเนน้การบรูณาการ 

ความร่วมมอืยกระดบัองคก์รภาคประชาชน ประชาสงัคม ใหม้กีารรวมกลุ่ม 

การสร้างรูปธรรมกิจกรรม และยกระดับนโยบายดว้ยกระบวนการถกแถลง 

ซ่ึงมีลักษณะไม่เป็นทางการ การขับเคล่ือนนโยบายใช้รูปแบบเสนอ 

แนวทางความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับเสนอรูปธรรมเชิง 

ประเดน็และพืน้ที ่ดำาเนนิการโดยเครือขา่ยสร้างสขุภาพ สถาบนัการจดัการ 

ระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) โดยอาศัยตัวแบบผีเสื้อขยับปีก

 ปี พ.ศ.2550 เครือข่าย 14 ตำาบลมีความร่วมมือเป็นแผนสุขภาพ 

ตำาบล (งานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา) เกิดข้อเสนอและการขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับพื้นที่ 

 ปี พ.ศ.2551 เกิดคำาประกาศสมิหลา แสดงทิศทางการพัฒนา 

ระบบสขุภาพระดบัตำาบลเกิดขอ้เสนอและการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 

ระดับพื้นที่ประเด็นความร่วมมือของภาคีตระกูล ส. 

 ปี พ.ศ.2552 มีการบูรณาการข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย 

ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ การสร้างนโยบายแต่ละประเด็นให้เป็นวาระ 

สุขภาพท้องถิ่น มีการทำาธรรมนูญสุขภาพตำาบลชะแล้ 

 ปี พ.ศ.2553 มีการบูรณาการข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย 

ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ จัดทำาธรรมนูญสุขภาพลุ่มน้ำาภูมีในช่วงการ 

ดำาเนินงาน ปี พ.ศ.2553-2555 มีการกำาหนดประเด็นร่วมที่จะขับเคลื่อน
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ร่วมกันทั้งเครือข่ายเชิงประเด็นและเครือข่ายพื้นที่ เป็นการก้าวสู่วาระ 

พลเมอืง “สงขลาพอเพยีง” ใช้ฐานคดิเศรษฐกิจพอเพยีงมาหลอมรวมเปน็ 

เป้าหมายร่วมให้ทุกเครือข่ายที่มาดำาเนินการและรวมไปถึงภาคีภาครัฐ 

ภาคท้องถิ่นอื่นๆ เข้ามาร่วมกระบวนการอย่างมีทิศทางมากขึ้น

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 สช.จัดประชุมวิชาการ ‘1 ทศวรรษ 

สมัชชาสุขภาพ’ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปล่ียน 

เรียนรู้และกำาหนดทิศทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในอนาคต ภายใน

งานมีเวทีทบทวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ภายใต้หัวข้อ ‘เดินอย่างไร 

ให้สมาร์ท’ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์และเรียนรู้ ได้หยิบยกกรณีศึกษา 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพสงขลา เป็นอีกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดที่ 

เข้มแข็ง ที่มีหน่วยงานบริหารจัดการที่ชัดเจนและสามารถผลักดันการ 

พฒันาสขุภาวะใหเ้ปน็พนัธะสญัญาบนัทกึความร่วมมอืระหวา่งหนว่ยงาน 

รัฐในพื้นที่และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
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ยุคที่	3	พัฒน�ระบบสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่กับก�รก้�วสู่สมัชช�

สุขภ�พจังหวัด	(พ.ศ.2555-2559)	

 ยคุนีเ้ป็นการยกเคร่ืองรูปแบบสมชัชาสขุภาพจงัหวัด จากมติสมชัชา 

สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 เรื่อง กลไกและกระบวนการสมัชชา และยุทธ- 

ศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ 

ประเด็น (2555-2557) กระตุ้นให้ สช. ดำาเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติการ 

เพื่อปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา 

รูปแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2555-2556 จนในที่สุดมีการพัฒนารูปแบบ ‘สมัชชาสุขภาพจังหวัด 

(Provincial Health Assembly: PHA)’ ขึ้นอย่างเป็นระบบ แบบแผน 

และเป็นทางการ มีการพัฒนาแกนนำาสมัชชาสุขภาพในพื้นที่จังหวัด 

มีโครงการสร้างเสริมศักยภาพ ในช่ือ ‘นักสานพลังขับเคล่ือนนโยบาย 

สาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมสีวนร่วม (นนส.)’ นำา ‘คณุลักษณะ 5 ตวัจีด๊’ 

กล่าวคือ สช. สนับสนุนให้ทีมงานการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่ 

ควรมีสมาชิกต่างๆ ที่มีศักยภาพรวมกันแล้วครบ 5 ลักษณะเพื่อให้งาน 

มปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพ ประกอบดว้ย (1) นกัประสานงาน ผู้เช่ือม 

ต่อเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ และเช่ือมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของ 

เพือ่นมนษุยแ์ละการมสีว่นร่วม (2) นกัวิชาการ ผู้ช่ืนชอบในการวเิคราะห ์

และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และทำาการสนับสนุนทีมในด้านความรู้ การ 
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ประเมินผล และการสรุปบทเรียนต่างๆ (3) นักยุทธศาสตร์ ผู้วางกลยุทธ์ 

และแผนการขบัเคล่ือนงาน เปน็คนมองการณ์ไกล มวิีสยัทศัน ์ชอบคดิและ 

ทำาเพื่อสังคม (4) นักสื่อสาร ผู้นำา เสนอเร่ืองราวและกิจกรรมต่างๆ 

ของทีมและพื้นที่แก่สังคมวงกว้าง เป็นคนมีเครือข่ายกว้างขวาง ทำางาน 

รวดเร็ว และเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสื่อสาร และ (5) นักจัดการ ผู้ทำา 

หน้าที่บริหารจัดการเร่ืองราวต่างๆ ของทีมให้เป็นไปตามหลักการและ 

ระบบที่วางไว้ เป็นผู้แก้ปัญหาเก่ง ทำางานเรียบร้อย และมีความโปร่งใส 

(สุนีย์, 2560, น.159-162) คุณลักษณะ 5 ตัวจี๊ดเป็นสิ่งที่ สช.ให้การ 

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเป็นทางการ ในฐานะเป็นทิศทางการ 

ดำาเนินงานของ สช. ภายใต้แผนงานหลักปัจจุบันอีกด้วย (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560-2564) (สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560ก)

 ปี พ.ศ.2554-2557 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลามีการขบัเคลื่อน

วาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง” ใน 4 ยุทธศาสตร์สำาคัญ 
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ยุคที่	 4	 บูรณ�ก�รพื้นที่	 สังคม	 และประช�รัฐ	 (พ.ศ.2559-2562)	

ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ	 แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐ�นท�งปัญญ�	

ระดับพื้นที่	

 ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนานโยบายของ สช. จาก 

‘นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม’ (Participatory Healthy 

Public Policy: PHPP) เป็น ‘นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน 
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พื้นฐานทางปัญญา’ (Participatory Public Policy Process Based on 

Wisdom: 4PW) ทีม่กีารสานพลัง ความรู้ นโยบาย และสงัคม (สำานกังาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560ก, 2560ข) อาจกล่าวได้ว่าการ 

เปล่ียนแปลงนีม้าจาก 3 เหตผุลหลัก ไดแ้ก่ (1) เพือ่แก้ปญัหาความเขา้ใจ 

คลาดเคล่ือนที่มีต่อการดำาเนินงาน ของ สช. ว่าเป็นงานเฉพาะในด้าน 

สขุภาพหรือสาธารณสขุเทา่นัน้ อันที ่สช. มขีอบขา่ยความสนใจในการพฒันา 

นโยบายสาธารณะทีก่ว้างขวางกวา่นัน้และเก่ียวขอ้งกับภาคเีครือขา่ยนอก

ภาคส่วนสุขภาพเป็นจำานวนมาก (2) เพื่อเน้นพื้นฐานของความรู้และ 

ปัญหาในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ และ (3) เพื่อ  

สง่เสริมวธีิคดิเร่ืองทกุนโยบายสาธารณะหว่งใยต่อสขุภาพ (Health in All 

Policies) ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ไม่จำาเป็นต้องเป็นนโยบายของภ

าคส่วนสุขภาพเท่านั้น 4 PW ได้เน้นย้ำาแนวคิดของสมัชชาสุขภาพว่าเป็

นการพัฒนา ‘นโยบายสาธารณะโดยสังคม’ ที่แตกต่างจากนโยบายสาธา

รณะโดยรัฐ (พลเดช, 2561)

 ปีพ.ศ.2558-2560 กิจกรรมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเปลี่ยนโฉม

ไปในรูปแบบเวที เวทีสาธารณะ “สภาพลเมืองจังหวัดสงขลา” นำาเสนอ 

ผลการดำาเนนิงานของภาคเีครือขา่ยและผลักดนันโยบาย “วสิยัทศันส์งขลา 

2570” โดยในช่วงนี้กิจกรรมจะใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดเป็นหลัก มีการปรับเปล่ียนองค์กรประสานงานให้กับเครือข่าย  

พศส. 23 เกลอรับผิดชอบ 
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 ปี พ.ศ.2561-2563 ขบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด หรือในชื่อ 

4PW ผลักดนัยทุธศาสตร์วสิยัทศันส์งขลา 2570 ประสานความร่วมมอืภาครัฐ 

ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม และชุมชน มาร่วมดำาเนินการ และจัดงาน

ในชื่อของวันพลเมืองสงขลา 

 ปี พ.ศ.2562 หนังสือผีเสื้อขยับปีก ฉบับที่ 7 ได้เผยแพร่พร้อม 

คำานำาที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสำาคัญ กล่าวคือ “การพัฒนาของขบวน

การพฒันาชุมชนสงัคมของภาคพลเมอืงนอกภาครัฐนัน้ แรกเร่ิมก็เร่ิมจาก

การขับเคลื่อนชุมชนฐานราก ในลักษณะของการหนุนเสริมความเข้มแข็ง

ของชุมชน เช่น การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำากิจกรรมปลูกป่า 

จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยแนวคิดคำาตอบอยู่ที่หมู่บ้าน 

เพือ่สร้างชุมชนหมูบ่า้นเขม้แขง็ ตอ่มาเมือ่มทีศิทางใหมข่องการขบัเคล่ือน 

สงัคมดว้ยกระแสการทำานโยบายสาธารณะเพือ่ใหภ้าครัฐซ้ือ หรือตอบสนอง 

ต่อข้อเสนอของภาคประชาชน ทิศทางการขับเคล่ือนก็ออกจากแนวทาง 

คำาตอบอยู่หมู่บ้านชุมชนมาเป็นการจัดเวทีการระดมความเห็น จัดทำา 

เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย ยื่นต่อภาครัฐทั้งที่มีอำานาจจริงและไม่มี 

อำานาจจริง บางข้อเสนอเกิดผลลัพธ์ในทางบวก แต่ข้อเสนอส่วนใหญ่ 

ยังอยู่ในกระดาษใส่ไว้ในล้ินชัก ไม่ใช่เพราะข้อเสนอไม่ดีหรือภาครัฐไม่ 

เหน็ดว้ย แต่เพราะอุปสรรคเชิงระบบของการจดัการภาครัฐและองคาพยพ 

ของภาครัฐที่ซับซ้อนและมากขั้นตอน รวมทั้งพลังการจัดการในความ 

ซับซ้อนของปัญหาและข้อเสนอต่อภาครัฐนั้น มีไม่พอที่จะก่อให้เกิดการ 
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เปล่ียนแปลง หลายเร่ืองจึงไปไม่ถึงไหน แต่ในระยะหลังๆ นี้ มีการ 

ขับเคล่ือนสังคมและผู้คนสังคมที่แตกต่างจากสองแนวทางที่แตกต่างจาก 

ในอดตี ทีไ่ด้พฒันาตนเองขึน้มาช้าๆ ด้วยสองแนวทางทีม่คีวามต่างไปจาก 

เดิมอย่างชัดเจนกล่าว คือ หนึ่ง ทางการใช้มิติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

หรือการตลาดชี้นำาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอบรับกับระบบสังคมในปัจจุบัน 

และสอง แนวทางการสร้างกลไกความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน (Partnership) 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับตำาบล 

แนวทางแรกคือ การใช้มิติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือการตลาดช้ีนำา 

นำาการเปล่ียนแปลงนับเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างใหม่ของภาค 

ประชาชน แม้ในทางทฤษฎแีล้วจะไม่ได้เป็นอะไรทีใ่หม่ มข้ีอเสนอดงักล่าว 

ปรากฏในตำาราหรือในเอกสารการสัมมนามานานแล้ว แต่การลงมือทำา 

ปฏิบัติการและการประยุกต์ให้เกิดรูปธรรมจริงในพื้นที่ โดยนักปฏิบัติการ 

นั้นไม่ค่อยจะมีให้เห็น และในจังหวัดสงขลาช่วงสามปีที่ผ่านมา การนำา 

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช้ีนำากระบวนการผลิตของสังคม ได้ถูกแปร 

เปลี่ยนออกมาเป็นรูปธรรมที่เห็นผลจริง คำาว่า Social Enterprise หรือ 

องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการ 

ทางสังคม เป็นคำาใหม่และการจัดการเพื่อการสร้างสรรค์สังคมอย่างใหม่  

ที่ผูกติดกับกลไกการตลาดและวิถีการบริโภคนิยม ซึ่งมีพลังการขับเคลื่อน

สังคมในอีกรูปแบบ ตลาดกรีนโซน ตลาดกรีนปั้นสุข ตลาดฟิน การส่งผัก 

เข้าสู่โรงครัวและร้านค้าในโรงพยาบาลหาดใหญ่ การทอดผ้าป่าขยะของ 
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เทศบาลตำาบลโคกม่วง นี่คือตัวอย่างของความพยายามในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการพัฒนาในทิศทางใหม่ ทิศทางของการนำาเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์และกลไกการตลาดช้ีนำาการพัฒนามาเป็นฐานคิดและลงมือ 

ปฏิบตักิาร เป็นการสร้างพืน้ทีก่ลางในสงัคมของอาหารอินทรีย์เพือ่เปล่ียน 

ค่านิยมของประชาชนในสังคม ให้หันมาให้ความสำาคัญกับการบริโภค 

อาหารที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับสุขภาพ ด้วยความเช่ือที่ว่าเมื่อ 

ผู้บริโภคต่ืนตัว ความต้องการอาหารอินทรีย์หรืออาหารปลอดภัยมีมาก 

ขึน้จะช้ีนำาการผลิตของเกษตรกรและทำาให้เกษตรกรหันมาเปล่ียนแปลงวธิี

การผลิตเองในที่สุด แนวทางที่สอง คือ การสร้างกลไกความร่วมมือเชิง 

หุน้สว่น (Partnership) กับภาคตีา่งๆ เพือ่สร้างการเปล่ียนแปลงในระดบั 

พื้นที่ ทั้งนี้เพราะไม่มีองค์กรโดดใดๆ จะสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ

ขับเคล่ือนสังคมอันซับซ้อนด้วยลำาพังองค์กรตนเองเท่านั้นได้อีกต่อไป  

และรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นก็ต้องการมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วมแบบ 

การร่วมรับรู้และเพียงยกมือเห็นด้วยเท่านั้น แต่ต้องการการมีส่วนร่วม 

ในการขับเคล่ือนแบบมาร่วมเป็นหุ้นส่วน ลงแรง ลงขัน ลงความคิด 

ลงมาคลุกและขยับไปด้วยกัน หรือในภาษาสากลเรียกว่า การเป็นหุ้นส่วน 

หรือ Partnership เพือ่ร่วมกันฟนัผ่าอุปสรรคและยกระดบัการพฒันาผ่าน 

ข้อจำากดัต่างๆ ไปด้วยกนั องค์กรหรือกลุม่คนที่จะร่วมเป็นภาคีนั้น อาจมี 

ความเปน็ทางการต้ังแตอ่งคก์รภาครัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์ร 

เครือข่ายภาคประชาชน หรือแม้แต่ชมรมหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อ 

วัตถุประสงค์หนึ่งๆ ร่วมกัน” (นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2562)
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สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุคที่	5	สร้�งสมดุลกลไกเก่�-ใหม่	ในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ	

เพื่อสุขภ�พระดับพื้นที่	(พ.ศ.2563-ปัจจุบัน)

 ทิศทางของสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

มีความพยายามที่จะปรับความสมดุลในการจัดสมัชชาสุขภาพระดับ 

พื้นที่ (1) การสร้างเอกภาพกับเครือข่ายในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีรูปแบบ  

การทำางานทีห่ลากหลายให้สามารถเกาะเก่ียวกันได้ เช่ือมโยงกับกลไกอ่ืนๆ 

ได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) อันจะทำาให้การ 

ขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะเชิงพืน้ทีม่พีลังมากยิง่ขึน้ และ (2) สนบัสนนุ 

ให้เครือข่ายและกลไกพื้นที่มีความมั่นคงในเชิงสถาบันหรือมีความเป็นนิติ

บุคคล เพราะจะมีประโยชน์ในด้านการสร้างความเข้มแข็ง ทำาให้มีสถานะ 

รองรับ และลดข้อจำากัดด้านการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ 

ภาครัฐ

 โดยเฉพาะปี 2564-2565 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

โควิด-19 จึงมีความคาดหวังให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดมีบทบาทสำาคัญ 

ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวอีกด้วย

 กล่าวโดยสรุป สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา มีกระบวนการ 

ดำาเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาอย่าง

ต่อเนื่องยาวนาน ผู้คนกลไกยังคงเกาะเก่ียวขยายผลการทำางานเพื่อ 

พื้นที่ไม่เพียงเป็นการทำางานระดับจังหวัด แต่ยังทำางานในระดับภูมิภาค 

วัฒนธรรมการทำางานเพื่อส่วนรวมของคนพื้นที่ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมอัน 

สำาคัญยิ่งของจังหวัดสงขลา พัฒนาการที่สำาคัญอีกสิ่งนอกจากใช้รูปแบบ 
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ผีเสื้อขยับปีก   เล่ม  9

ผีเสือ้ขยบัปกีแล้ว คอืการนำาแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ช้ีนำากระบวนการ 

ผลิตของสังคม หรือผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurs/ 

Social Enterprise) มาทำางานในพื้นที่ ร่วมกับแนวทางการสร้างกลไก 

ความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน (Partnership) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาครัฐส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการ 

เปล่ียนแปลงผลิดอกออกผลดังที่กล่าวมา และใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 

มาพัฒนาระบบสนับสนุนโดยเฉพาะการมุ่งเน้นการใช้ Platform ระบบ 

ขอ้มลูสนบัสนนุการบูรณาการความร่วมมอืของภาคสว่นตา่งๆ ใหส้ามารถ 

เข้ามาทำางานร่วมกันที่ยังเป็นจุดอ่อนสำาคัญ
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