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Theme หลักของการขับเคลือ่ นงานปี 2564 คือ Songkhla Smart
& Green สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1) พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 40 กำ�หนด
ให้มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ (คสช.) กำ�หนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้
พัฒนาและยกระดับการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะสมัชชา
สุขภาพจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกสำ�คัญในการพัฒนาและ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมในระดับพืน้ ที่ เริม่ ต้นจากการ
ร่ ว มค้ น หาและกำ � หนดประเด็ น สาธารณะที่ เ ป็ น จุ ด คานงั ด ของจั ง หวั ด
จากนัน้ มีการพัฒนาเอกสารและข้อเสนอหรือร่างมติอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน
โดยมีข้อมูลและวิชาการเป็นพื้นฐาน และนำ�เสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดเพื่อหาฉันทมติเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและกำ�หนด
แนวทางการขับเคลื่อนมติร่วมกัน แต่เนื่องจากเป็นกระบวนการใหม่
ภาคส่วนทางราชการและเอกชนจึงมีข้อจำ�กัดในการเข้าร่วมแตกต่างจาก
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่ีมีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
มากว่า 13 ปี
2) การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด มุ่งเน้นการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำ�คัญของจังหวัดแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ทำ�ให้มีการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

5

วิกฤตโควิด-19 ทัง้ ในการป้องกันการแพร่ระบาด และการดูแลฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพ
ชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังมีความสำ�คัญและควรมี
การดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันจังหวัดสงขลาจัดอยู่ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม มีผู้ป่วย
สะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จำ�นวนทั้งสิ้น 19,985 ราย เสียชีวิต
113 ราย รักษาหายแล้ว 16,794 ราย มีการฉีดวัคซีนเข็มแรก ร้อยละ
43.76 เข็มที่สอง ร้อยละ 14.41 เข็มสาม ร้อยละ 1.76 จากจำ�นวน
เป้าหมายทั้งสิ้น 1,083,675 รายหรือ 70% (ข้อมูล ณ 30 สิงหาคม
2564) การรับมือการแพร่ระบาดในพืน้ ที่ จำ�แนกเป็นเขตเมืองทีม่ กี ารแพร่
ระบาดสูงสุด ได้แก่ อำ�เภอหาดใหญ่ อำ�เภอเมือง อำ�เภอสิงหนคร รูปแบบ
การแพร่ระบาดจากโรงงาน เริ่มกระจายไปสู่ครัวเรือน ชุมชนตามลำ�ดับ
ทั้งนี้จังหวัดสงขลา นับแต่ปี 2557 เกิดความร่วมมือภายใต้
15 ภาคีบริหารจัดการ โดยมีองค์กรหลักๆ ได้แก่ จังหวัดสงขลา อบจ.
สงขลา มูลนิธิในเครือของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 5 มหาวิทยาลัย
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมจัดทำ� “วิสัยทัศน์สงขลา 2570”
โดยมียุทธศาสตร์สำ�คัญ ได้แก่ การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน และสังคมเป็นสุข คณะทำ�งานได้นำ�ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้
กำ�หนดทิศทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ดำ�เนินการ
คู่ขนานกับยุทธศาสตร์จังหวัด บนฐานความร่วมมือกับองค์กรนิติบุคคล
ของภาคประชาสังคมใหม่ๆ จำ�นวนมาก และตัง้ แต่ปี 2560 ร่วมกับสำ�นักงาน

6

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เริ่มกระบวนการ 4P-W ระดับ
จังหวัด โดยการประสานงานของมูลนิธชิ มุ ชนสงขลา ได้ชกั ชวนภาคีความ
ร่วมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดสงขลาแบบมีส่วนร่วม
บนฐานของปัญญา ทั้งภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และมีการจัดทำ�
แผนงานการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยยึ ด หลั ก การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
ร่วมดังกล่าว มีข้อสรุปที่จะเป็นจุดเน้นดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ของ
วิสัยทัศน์สงขลา 2570 ร่วมดำ�เนินการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ต่างองค์กร
ดำ�เนินการ ร่วมกันดำ�เนินการ และเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยมีข้อตกลง
ในแต่ละปีจะมีการจัดเวทีสาธารณะร่วมกันภายใต้ชอื่ งานวันพลเมืองสงขลา
แต่ละองค์กรความร่วมมือนำ�เสนอเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน
กิจกรรมทีจ่ ะดำ�เนินการในรอบปี จัดกลุม่ เชิงยุทธศาสตร์ แต่ละกลุม่ ค้นหา
เป้าหมายร่วม ความร่วมมือ นำ�ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปปรับวิธีการ
ทำ�งาน และนำ�ต้นแบบรวมถึงผลที่ได้มานำ�เสนอในปีถัดไป โดยในส่วนที่
ขบวนสมัชชาสุขภาพจังหวัดรับผิดชอบ จะมีประเด็นร่วมที่สำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนงานที่เป็นนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย 1.การส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2.การจัดการขยะ
ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มคน
เปราะบางและยากลำ�บากยุทธศาสตร์สังคมเป็นสุข และได้ดำ�เนินการ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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เพื่ อให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการดำ � เนิ น งานประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ สำ�คัญ ผนวกกับสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดโควิ ด
ระลอกใหม่ คณะทำ�งานจึงนำ�เสนอแนวทางการดำ�เนินงาน
สมัชชาสุขภาพจังหวัด ปี 2564-2565 ภายใต้แนวคิดหลัก
“ปลอดภัย ต่อเนื่อง ยั่งยืน”
สร้างความร่วมมือภาครัฐส่วนภูมภิ าค องค์กรปกครองท้องถิน่
ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาสังคม ร่วมกันสร้าง
จุดทดสอบ Sandbox ระดับเมืองในจังหวัดสงขลาเพื่อนำ�ไปสู่
การผลักดันนโยบายที่บูรณาการเป้าหมายสำ�คัญ ได้แก่ มิติ
สุขภาพ-คนปลอดภัยลดการแพร่เชือ้ และสูญเสียชีวติ จากโควิด
มิติด้านเศรษฐกิจ-เปิดเมืองปลอดภัยให้เศรษฐกิจเดินหน้า
ประชาชนพื้นที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นฟูมีรายได้ และ
มิตดิ า้ นสังคม-กลุม่ เปราะบางได้รบั การช่วยเหลือดูแล เยียวยา
บูรณาการงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา/
กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพจังหวัด จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุน
สุขภาพตำ�บล สหภาพยุโรป สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(สนช.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัดสงขลา และเครือข่าย
ความร่วมมือ
บูรณาการเครือ่ งมือ การจัดทำ� Sandbox ผ่านธรรมนูญสุขภาพ
ธรรมนูญลุ่มน้ำ� ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ 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) และการทำ�งาน (Function)

เป้าหมายร่วม

มิติด้านสุขภาพ-คนปลอดภัยลดการแพร่เชื้อและสูญเสียชีวิต
จากโควิด
มิ ติ ด้ า นเศรษฐกิ จ -เปิ ด เมื อ งปลอดภั ยให้ เ ศรษฐกิ จ เดิ น หน้ า
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
			

มูลนิธิชุมชนสงขลา
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สงขลา
ในสถานการณ์วิกฤต
โควิด-19

โดย นพ.อิฏฐผล เอี้ยววงศ์เจริญ

นายแพทย์ชำ�นาญการ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
บรรยายเมื่อ 28 กันยายน 2564
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สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยผู้ป่วยรวม 28 วันติดอันดับ 1
ใน 10 ของโลก สถานการณ์ ใ นประเทศไทยตอนนี้ ค่ อ นข้ า งรุ น แรง
ส่วนประเทศมาเลเซียเป็นอันดับที่ 9 ซึ่งหากดูเฉพาะพื้นที่อาเซียนจะเห็น
ว่าประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยประเทศมาเลเซีย
ทั้งภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์ใกล้เคียงกัน หากมีการเปิดเมืองขึ้นมาฝั่ง
ด้านมาเลเซียและประเทศไทยไม่ต่างกัน
แนวโน้มสถานการณ์พื้นที่อื่นๆ จะดีขึ้นมาก แต่ภาคใต้จำ�นวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส จังหวัดสงขลาในรอบทีผ่ า่ นมาติดอันดับ 12 ซึง่ คาดว่า
จะขึ้นมาอยู่อันดับที่ 11 ในไม่กี่วันนี้
ทำ�ไมจำ�นวนคนไข้ของเราเพิ่มมากขึ้น หลังจากเปิดล็อกดาวน์
เราอยูใ่ นพืน้ ทีท่ เี่ พิม่ ขึน้ มาตลอด จังหวัดสงขลาข้อมูลในวันที่ 27 กันยายน
2564 จำ�นวนคนไข้รายวันอยู่ที่อันดับ 4 สิ่งที่ ศบค.ให้ข้อมูลคือหาก
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ปลดล็ อ กดาวน์ แ ละฉี ด วั ค ซี น ตรงตามเป้ า หมายและดำ � เนิ น การตาม
มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม การควบคุมการเดินทาง
มาตรการทางองค์กรด้วยการคัดกรอง การพยากรณ์ของผู้ป่วยรายวัน
ซึง่ จะเข้าได้กบั การจำ�ลองในช่วงก่อนหน้านี้ ทิศทางของประเทศไทยในขณะ
นี้จะเป็นการเริ่มเปิดล็อกดาวน์ขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไงก็ตามสถานการณ์ของ
พื้นที่จะเป็นส่วนตัดสินใจว่าแต่ละพื้นที่จะมีมาตรการเหมือนกันหรือไม่
หรือจะเป็นมาตรการเฉพาะของแต่ละพื้นที่
สถานการณ์จงั หวัดสงขลาจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ผูต้ ดิ เชือ้
จำ�นวน 281 ราย ผู้ป่วยใหม่แยกกระจายตามอำ�เภอต่างๆ เทียบในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างน้อยแล้ว ตัวเลขแต่ละอำ�เภอ สะท้อน
สถานการณ์ จ ริ ง เช่ น อำ � เภอหาดใหญ่ เจอผู้ ป่ ว ยมากที่ สุ ด ตั้ ง แต่
ช่วงระบาดจนถึงตอนนี้ อาจจะน้อยลงบ้างมากขึ้นบ้าง ตามมาด้วย
อำ�เภอเมือง อำ�เภอจะนะ อำ�เภอเทพา อำ�เภอรัตภูมิ อำ�เภอสะเดา
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อำ� เภอนาทวี อำ�เภอบางกล่ำ� อำ�เภอสะบ้าย้ อย อำ � เภอควนเนีย ง
อำ�เภอสิงหนคร อำ�เภอนาหม่อม และอำ�เภอสทิงพระ ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้น จะเห็นมีการระบาดจากกิจกรรมอะไรบ้าง มาจาก
ตรงไหน ในจำ�นวนตรงนี้เป็นกลุ่มที่ต้องลงไปจับตาดูคนที่ยังไม่ป่วยแต่
สัมผัส กลุม่ ก้อนตรงนีท้ �ำ การรักษาดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่วนคนทีไ่ ม่รตู้ น้ สาย
ปลายเหตุเลยมีจำ�นวน 35 คน ซึ่งต้องค้นหาสาเหตุและควบคุมพื้นที่
ให้ได้ หากมีตัวเลขเยอะมากในวันไหน ก็แปลว่าสถานการณ์เริ่มแย่ลง
กลุ่มก้อนจากการสัมผัสในชุมชนที่เกิดการระบาด เราจะเห็นว่า
ในกลุม่ ชุมชนมีการติดกันในบ้าน ในเพือ่ นบ้านทีม่ กี ารไปมาหาสูก่ นั ตรงนี้
จะบอกว่าพืน้ ทีไ่ หนมีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ ในอำ�เภอหาดใหญ่กจ็ ะมีการ
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ระบาดมาก เป็นในชุมชนต่างๆ ที่มีการเจ็บป่วย ซึ่งไม่ได้สัมผัสจากการ
ทำ�งานแต่สมั ผัสจากการพูดคุย กิจวัตรประจำ�วัน ซึง่ ในช่วงหลังๆ การสัมผัส
ในระหว่างบุคคล ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปัจจัยที่ทำ�ให้มีการระบาดในชุมชนจำ�นวนมากคือ การสัมผัส
ผูป้ ว่ ยยืนยันในชุมชน ไม่วา่ จะเป็นทีบ่ า้ น ลูกหลานทีไ่ ปทำ�งานจากภายนอก
หรือกลุม่ โรงงานและผูส้ มั ผัสกลุม่ แรกทีท่ �ำ ให้เกิดการป่วยและแพร่กระจาย
ในชุมชนมักเป็นกลุ่มงานรื่นเริงสังสรรค์ โรงงานและผู้สัมผัสในสถาน
บันเทิงเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งสถานบันเทิงเป็นจุดแรกที่ทำ�ให้เกิดการแพร่
กระจาย หลังจากนั้นเกิดการระบาด คนที่ป่วยต่อจากนั้นก็ติดคนในบ้าน
หรือกลุ่มมัรกัส ที่ทำ�ให้เกิดการสัมผัสแพร่กระจายไปได้มาก
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ติดกันเองในบ้านหรือในเพื่อนบ้าน เป็น
กลุ่มที่แซงกลุ่มอื่นได้ทั้งหมด หรือติดในกลุ่มเพื่อนบ้าน ทำ�ให้เห็นภาพว่า
สถานการณ์จังหวัดสงขลาโดยภาพรวม หากเราจะดำ�เนินมาตรการต่างๆ
ต้องพิจารณาสิง่ ต่างๆ เหล่านีด้ ว้ ย ทีม่ กี ารล็อกดาวน์ เคอร์ฟวิ ปิดสถานที่
ต่างๆ เพื่อควบคุม ซึ่งการสัมผัสกันเองในบ้าน เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก
เพราะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล ต้องให้การศึกษาและปรับพฤติกรรมกัน
ต่อไป
ข้อมูลของโรงงานต่างๆ กลุ่มก้อนเหล่านี้ เป็นโรงงานที่ผ่าน
กระบวนการ Bubble and Seal แล้ว ซึ่งเป็นจริงที่ประกาศและใช้ได้ผล
แต่เมื่อ Bubble and Seal ปัญหาคือคนที่อยู่ในโรงงานจะสัมผัสเชื้อ
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ได้มากขึ้น มาตรการนี้เราจะใช้เมื่อสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น พยายาม
ไม่ให้คนหลุดออกจากโรงงาน ซึ่งสถานการณ์ที่ทำ�ให้คนหลุดออกจาก
โรงงานและมีคนป่วยมาก เช่น กรณีสงขลาแคนนิ่ง กลุ่มนี้ติดเชื้อและ
กลับไปแพร่ที่บ้าน ปัจจุบันนี้เป็นผลกระทบจากการระบาดในโรงงาน
ซึ่ ง สถานการณ์ ใ นชุ ม ชนและโรงงานมี ก ารเชื่ อ มโยงกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด
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 น้ำ�หนักมาก เข็ม 3 คิดเป็นร้อยละ 1.91
ตอนนีต้ อ้ งพยายามให้ผปู้ ว่ ยรายวันไม่เกิน 200 ต่อวัน เพราะหาก
มากกว่านั้นจะทำ�ให้ระบบสาธารณสุขล่มสลาย จะทำ�ให้บุคลากรด้าน
สาธารณสุขต้องรับดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ และทำ�ให้กลุ่มคนที่มีภาวะต้อง
ได้รับการดูแลโรคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบ ซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นโควิดก็ตาย
ซึง่ มีประสบการณ์ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ หรือในกรุงเทพช่วงหนึง่
ที่อยู่ในภาวะวิกฤต และพยายามฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้
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70-80 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ อยูก่ บั ส่วนกลางกำ�หนดสัดส่วน ซึง่ การระบาดจะทำ�ให้
จำ�กัดวงได้ด้วยตัวเอง การแพร่กระจายจะแพร่ไม่มาก
การเลือกชนิดวัคซีนที่เป็นปัญหา สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้น เพราะ
ส่วนกลางมีการจัดหาวัคซีนดีขึ้น ซึ่งเริ่มฉีดกันมากขึ้นในช่วงตุลาคม 2564
ซึ่งต้องดูต่อไปว่าเรื่องการจัดสรรวัคซีนเป็นอย่างไร เพราะการหาและ
ฉีดวัคซีนทำ�ได้ช้า
เรื่องของจำ�นวนเตียง เตียงที่รับได้ในโรงพยาบาลใหญ่ประมาณ
97 เตียงและเต็มอยู่เสมอ หากควบคุมโรคได้ดีตัวเลขก็จะน้อยลงไป และ
มีการสำ�รองเตียงให้กบั คนไข้ทมี่ อี าการเพียงเล็กน้อย ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาล
สนามมีเตียงเหลือ 448 เตียง สามารถรองรับได้เพียงพอ ตอนนี้มีกลุ่ม
Hospital ต่างๆ เป็นหนึ่งในทางรอดของกลุ่มโรงแรม หรือกลุ่มท่องเที่ยว
ในสถานการณ์ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวสามารถนำ�ผู้ป่วยไปกักตัวใน Hospital
ดังกล่าวได้
สถานการณ์ของแต่ละอำ�เภอมีความแตกต่างกัน อัตราการป่วย
หารด้วยจำ�นวนประชากรแต่ละอำ�เภอ บางอำ�เภอ เช่น อำ�เภอหาดใหญ่
คิด เป็ น อั ต ราการป่วยยัง ต่ำ� ซึ่ง ต่ำ�กว่าอำ�เภอเมื อ ง อำ � เภอสิ งหนคร
อำ�เภอจะนะ หรืออำ�เภอสะบ้าย้อย เพราะจำ�นวนประชากรมีมากกว่า
ในอำ�เภอดังกล่าว สะท้อนถึงความรุนแรงของพื้นที่และความเข้มข้นของ
มาตรการ ซึง่ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอสิงหนคร อำ�เภอจะนะ จำ�นวนประชากรมีไม่มาก
ตัวหารน้อยจำ�นวนก็เลยมาก อำ�เภอหาดใหญ่สถานการณ์แย่ลงหลังจาก
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การเปิดล็อกดาวน์ จำ�นวนเพิ่มขึ้นเพราะมีการไปมาหาสู่ อำ�เภอเมือง
สถานการณ์แย่ลงมีการติดกันในชุมชน ส่วนอำ�เภอรัตภูมิ คลัสเตอร์เริม่ ต้น
คือ การปิดโรงงาน และติดต่อในชุมชน มีกลุ่มก้อนการระบาดเพิ่มขึ้น
หลายๆ กลุ่ม อำ�เภอจะนะ อำ�เภอสะบ้าย้อยผลลัพธ์จากเทศกาล
ฮารีรายอ คนเดินทางจากอำ�เภอยะหยิ่ง จังหวัดยะลา มาพักในพื้นที่และ
แพร่กระจายต่อ และรับผลกระทบจากงานเทศกาลครั้งนั้น มีการปิดพื้นที่
ไปหลายชุมชนแล้ว อำ�เภอสะเดาสถานการณ์ดีขึ้นแต่ตำ�บลสำ�นักขาม
และตำ�บลปริกมีการกระจายเป็นกลุ่มก้อน อำ�เภอสิงหนคร คนที่ทำ�งาน
ในโรงงานมีการแพร่กระจายเชือ้ ให้คนทีบ่ า้ น เพิม่ ขึน้ มากแต่เมือ่ ล็อกดาวน์
สถานการณ์ก็ดีขึ้น
มาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับ ศบค. จะมีการขยายระยะเวลาภาวะฉุกเฉิน
ไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมีการประกาศเปิดสถานที่ในบาง
สถานที่ ซึ่งต้องดูความเป็นจริงในระดับพื้นที่ด้วย การจัดพื้นที่สงขลายัง
เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มข้น มาตรการยังเคอร์ฟิวช่วง 4 ทุ่ม – ตี 4 การจัด
กิจกรรมให้มกี ารรวมตัวกันได้มากขึน้ ไม่เกิน 25 คน สามารถบริโภคอาหาร
ในร้านได้ ห้างสรรพสินค้า ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม
การเดินทางเข้าในราชอาณาจักร หากมีการฉีดวัคซีนมาก่อน
เดินทางเข้าในประเทศกักตัว 7 วัน หากไม่เคยฉีดวัคซีน เดินทางทางอากาศ
ทางน้ำ� กักตัว 10 วัน เดินทางทางบกกักตัว 14 วัน เนื่องจากทางบกเป็น
ช่องทางที่ทำ�ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า
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พื้นที่นำ�ร่องการท่องเที่ยว แบ่งเป็นระยะ จังหวัดสงขลาแบ่งเป็น
ระยะที่ 2 คือ วางแผนให้มีการผ่อนปรน และเป็นพื้นที่นำ�ร่องเพื่อการ
ท่องเที่ยวได้ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์
เรื่องวัคซีนมีความพยายามในการฉีดวัคซีนไขว้และวางแผนว่า
จะมีการขอวัคซีนจากนานาประเทศที่ได้ติดต่อไว้และแผนในการจัดหา
วัคซีนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 มีการจัดหาวัคซีนให้ได้ครบตามแผน
เป็นจำ�นวน 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 ให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ
2 เข็มและผูท้ เี่ คยติดเชือ้ โควิดได้รบั เข็มกระตุน้ 1 เข็ม โดยมีแผนการจัดสรร
ให้มผี ไู้ ด้รบั การกระตุน้ เดือนละ 1-2 ล้านโดส ตัง้ แต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม
2564
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โดยสรุ ป คื อ สถานการณ์ ใ นจั ง หวั ด สงขลายั ง อยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤต
ซึง่ หากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจะเป็นสิง่ ทีค่ วบคุมจัดการได้ยาก ซึง่ ต้อง
มี ม าตรการในการพู ด คุ ยในการดู แ ลป้ อ งกั น เพื่ อไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่
กระจายต่อ โดยต้องสร้างให้ทกุ คนเกิดความตระหนัก โดยคิดว่าเราติดเชือ้
และต้องระวังไม่ให้เชือ้ ของเราแพร่ไปหาคนอืน่ หากคิดแบบนีก้ ารกระจาย
การแพร่เชื้อจะลดได้มาก
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Hatyai Sandbox Plus
เปิดเมือง
อย่างยั่งยืน
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โครงการ Hatyai Sandbox Plus เกิดขึน้ มาจากความคิดริเริม่ ของ
ภาคเอกชน นำ�โดยหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา
มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ
ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและ
จังหวัดสงขลา ซึ่งล้วนตระหนักได้ว่าต่างมีความเป็นหุ้นส่วนและเจ้าของ
เมืองหาดใหญ่ จึงต้องการมีส่วนร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ในการแก้
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำ�ลังส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างหนักชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โดยใช้พื้นที่เมืองหาดใหญ่เป็นจุดทดสอบปฏิบัติการ (Sandbox) แต่ละ
ภาคส่วนร่วมกันจัดการตนเอง สร้างความไว้วางใจกันและกัน มีการ
บูรณาการร่วมกัน สมดุลระหว่างด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม
นำ�ตัวแบบการรับมือน้ำ�ท่วมหาดใหญ่ (ACCCRN) มาปรับใช้ เพื่อนำ�
ผลสำ�เร็จไปสู่การผลักดันนโยบายเปิดเมืองอย่างเป็นทางการต่อไป
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ทีมประเมินสถานการณ์โควิดอำ�เภอหาดใหญ่

ทีมอาสาจากสายสุขภาพ (รพ.หาดใหญ่ มอ.สสอ.) เศรษฐกิจ
(หอการค้า สมาคม สมาพันธ์ SME สมาคมโลจิสติกและขนส่ง) สังคม
(มอ. สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิชุมชนสงขลา) เมืองหาดใหญ่ร่วมกัน
ประเมินสถานการณ์ ระดมแนวคิด ความร่วมมือเสริมหนุนการทำ�งานของ
สสอ.หาดใหญ่ในการรับมือโควิดระลอก 4 ร่วมประเมินสถานการณ์
มองภาพอนาคตเพื่อรับมือโควิดในพื้นที่หาดใหญ่ ภายใต้สถานการณ์ที่
ระบบสาธารณสุขรับมือเต็มกำ�ลังแล้ว วัคซีนจำ�เป็นต้องเน้นในกลุ่ม 507
หรือ 508 คือ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไปและกลุ่มโรคเรื้อรัง 7-8 กลุ่มโรค
ขณะที่ด้านเศรษฐกิจรอวันนับถอยหลัง และด้านสังคมมีผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือในปัจจัย 4 เพิ่มขึ้นทวีคูณ และมองตรงกันว่าโควิดยังจะอยู่กับ
เราอีกยาวนาน จำ�เป็นจะต้องเปลี่ยนแนวคิดให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด
ให้ได้
สถานการณ์การแพร่ระบาด ภาพรวมระดับจังหวัดตั้งแต่เมษายน
จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิต 82 ราย (สิงหาคม 2564) อยู่ในหาดใหญ่
20 รายเฉลี่ยเดือนละ 4-5 คนต่อเดือน โดยอยู่ในกลุ่มอายุเกิน 60
และเป็นกลุม่ เสีย่ ง 7 โรคอันตราย และไม่ได้ฉดี วัคซีน การแพร่เชือ้ ปัจจุบนั
อยู่ในระดับครอบครัว สถานที่ทำ�งาน และเริ่มพบกลุ่มผู้ป่วยที่สอบสวน
โรคแล้วไม่ทราบว่าติดเชื้อมาจากไหน ขณะที่การตรวจเชื้อเชิงรุกในพื้นที่
ชุมชนแออัด 2 แห่งพบว่า มีผู้ติดเชื้อน้อย ประเมินได้ว่ากลุ่มเสี่ยง
ส่วนใหญ่ได้ถูกนำ�เข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว
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ทีมประเมินสถานการณ์ว่าภายใน 2 ปี เรายังต้องอยู่กับโควิด
ดั ง นั้ น จำ � เป็ น ต้ อ งปรั บ แนวคิ ด การจั ด การพร้ อ มวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม เสี่ ย งซึ่ ง
ปัจจุบันยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัมพันธ์กันทั้งผู้ป่วยจากคลัสเตอร์
โรงงานขนาดใหญ่ กลุ่มที่เดินทางกลับบ้าน นำ�เชื้อไปสู่ครอบครัว ชุมชน
และได้รบั เชือ้ กลับไปกระจายในโรงงาน ขณะทีก่ ารคัดกรองเชิงรุกในชุมชน
บ้านพักรถไฟ พบผู้ป่วยเพียง 6 คนจากการตรวจ 6-700 คน จำ�เป็นต้อง
ตรวจสอบผลการตรวจจากชุดตรวจ ATK ก่อนที่จะดำ�เนินการต่อไป
โครงการ Hatyai Sandbox Plus มีวัตถุประสงค์สำ�คัญดังนี้
1. เพื่อทดสอบและเป็นต้นแบบ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบาย ศบค.
2. เพือ่ ทดสอบและเป็นต้นแบบ การสร้างกลไกการเปิดเมืองอย่าง
ยั่งยืน โดยรักษาสมดุลด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการและมาตการที่เหมาะสม
สำ�หรับการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. ด้านสาธารณสุข: ต้องการลดการแพร่เชื้อและเสียชีวิต
2. ด้านเศรษฐกิจ: ให้มกี ารฟืน้ ฟูและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3. ด้านสังคม: ชุมชนปลอดภัย เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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โดยมีกิจกรรมแรกที่เริ่มดำ�เนินการ คือ Hatyai Smart & Clean
สถานที่ปลอดภัย สำ�หรับคนที่ปลอดภัย นำ� 6 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
เฟสที่ 1 ประกอบด้วย 1.ร้านอาหารไทยเจ๊เล็ก 2.ร้านทัศปัณเบคชอป
3.ร้ า นเลอริ ช 4.ร้ า นป่ า ยาง 5.ร้ า นกาแฟพั น ธุ์ ไ ทย สาขา(เขต 8)
6.ร้านสะหวา มาตรการสร้างความปลอดภัยจะเป็น New Nornal
Service ตัวอย่างต้นแบบพื้นที่
สถานบริการ มีการให้บริการแบบ New Normal มีการคัดกรอง
สถานะสุขภาพ (Health Profile) ในส่วนผูใ้ ช้บริการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน
สถานประกอบการ จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และมีผล
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การตรวจเชิงรุก ATK ในรอบ 72 ชั่วโมง ให้มีจุดบริการ ATK Center
เชื่อมโยงการบริการตรวจ ATK ด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผ่านการอบรม
จนมั่นใจได้ว่าสามารถใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และสามารถบันทึกสถานะ
สุขภาพลงใน Application OneChat ระบบจะรายงานผลแบบ Realtime
มีผู้ติดตามเฝ้าระวังและส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบ
ผู้ติดเชื้อ
กิจกรรม Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
โดยมีเป้าหมายระยะสั้น
1. ช่วยเหลือกลุม่ เปราะบาง ลดความเหลือ่ มล้าำ ทางสังคม ในกลุม่
ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งคนหาดใหญ่
ประชากรแฝง กลุม่ แรงงานนอกระบบ กลุม่ ยากจน เปราะบาง กลุม่ ตกงาน
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จัดทำ�แคมเปญคูปองอาหารปันอิม่ ทัง้ อาหารปรุงสุก อาหารแห้ง ส่งเสริม
การแบ่งปันช่วยเหลือคน “จนแจ๊กๆ” และเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวจากโควิด
(HI) ผ่านแอปพลิเคชัน OneChat พร้อมไรเดอร์ส่ง เพื่อให้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถดำ�รงชีวติ ได้อย่างมัน่ คง ร่วมกับชุมชนแออัดริมทางรถไฟ
(เช่น ป้อมหก โชคสมาน ต้นโด จันทร์วิโรจน์ ลงสำ�รวจช่วยเหลือกลุ่มคน
ได้รับผลกระทบ จัดระบบส่งต่อความช่วยเหลือ เช่น ส่งข้อมูลประสาน
ขอวัคซีน จัดตั้งครัวกลาง ประสานให้เกิดกองทุนกลางของเมือง
2. สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กบั ประชาชนทีว่ า่ งงาน รับสมัครผูด้ แู ล
ที่บ้าน (Home Care Giver) เข้าสู่ระบบการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ที่บ้าน ของ iMedcare เพื่อลดช่องว่างการให้บริการผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ในเขตเมือง และได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
ประสานส่งต่อผู้ผลิตอาหารสุขภาพ วัตถุดิบผลิตอาหารสุขภาพ จาก
เกษตรกรรอบพืน้ ทีเ่ มืองหาดใหญ่เข้าสูค่ รัวโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร
สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานนอกระบบ
เป้าหมายระยะยาว สร้างจุดประสานงาน มีระบบข้อมูลกลาง
(Data Center) ที่สะท้อนความต้องการการช่วยเหลือโดยบูรณาการงาน
ข้อมูลจากแต่ละองค์กร (OneChat/iMed@home/TPMap/JHCIS ฯลฯ)
นำ�เสนอในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น แผนที่ (Google Map) รายงาน
ข้อมูลสำ�คัญ เพือ่ ประกอบการจัดทำ�แผนอย่างมีสว่ นร่วม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในพื้นที่ 9 ชุมชนต้นแบบ
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ร้านค้าตัวอย่าง

ตัวอย่าง “สะหวา” ร้านอาหารพื้นบ้าน เป็นหนึ่งในร้านนำ�ร่อง
ที่เข้าร่วมกิจกรรม Hatyai Smart & Clean สถานที่ปลอดภัย สำ�หรับ
คนที่ปลอดภัย ภายใต้โครงการ Hatyai Sandbox Plus
โดยพนักงานในร้านและลูกค้าทีม่ านัง่ รับประทานอาหารต้องได้รบั
การฉีดวัคซีน Covid-19 หรือตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19
แบบ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น ส่วนลูกค้า
ที่ไม่เข้าตามเงื่อนไขที่กำ�หนด สามารถสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านได้
เข้ารับบริการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบมาตรการการให้บริการของ
ทางร้าน ผ่านแอปพลิเคชัน OneChat ง่ายๆ แค่เดินผ่านเซนเซอร์ ATK
Screening ข้อความจะแสดงสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ว่าคุณอยู่ใน
สถานะใด ถ้าหากไม่มผี ลการตรวจ แอป OneChat จะแนะนำ�สถานทีต่ รวจ
ATK ให้
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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จุดสแกนเซนเซอร์ ATK Screening จะติดตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน

เมื่อเดินผ่านจุดเซนเซอร์ ระบบจะแสดงสถานะผ่านแอป
OneChat ในมือถือของลูกค้า
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ในส่วนของร้าน จะแสดงชื่อและสถานะของลูกค้า ทางร้านสามารถกดอนุญาตหรือปฏิเสธได้
ตามสถานะและเงื่อนไขในการเข้ารับบริการของทางร้าน

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการภายในร้าน
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เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้บริการร้านอาหาร ตามนโยบายของโครงการ
Hatyai Sandbox Plus สถานที่ปลอดภัย สำ�หรับคนที่ปลอดภัยได้แล้ว

บทบาทท้องถิ่นในการรับมือโควิด
กรณีเทศบาลเมืองสิงหนคร
นำ�เสนอโดย นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองสิงหนคร ได้มีการเตรียมการในการรับมือโควิด
ตัง้ แต่ชว่ งเดือนเมษายน 2564 ซึง่ เป็นช่วงต้นๆ ของการเกิดโควิดระลอกใหม่
หลังจากนั้นก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง อำ�เภอสิงหนคร คลัสเตอร์หลัก
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เกิดจากโรงงานหลายๆ โรงงาน เพราะประชากรในพื้นที่สว่ นใหญ่มอี าชีพ
ทำ�โรงงาน หลังจากมีการปิดโรงงานทำ�ให้เกิดการระบาดลงชุมชน สาเหตุ
ของการระบาดอีกส่วนเป็นเพราะลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะของบ้านเรือนที่พี่น้องมุสลิมอยู่เป็นครอบครัวติดๆ กัน
เช่น บริเวณตำ�บลหัวเขา ทำ�ให้สงิ หนครเป็นตำ�บลอันดับต้นๆ ของจังหวัด
สงขลาที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก
บทบาทของเทศบาลเมืองสิงหนคร ได้ทำ�งานร่วมกันทางอำ�เภอ
และสาธารณสุขอำ�เภอ ในการแลกเปลี่ยนการทำ�งานกันทุกสัปดาห์กับ
ปรึกษาหารือกันในการรับมือ และมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้รฐั บาลช่วยเหลือ
บทบาทคือการสนับสนุนการ Swap เต้นท์ อาหาร และเริ่มโครงการ
“สิ ง หนครโมเดล” ซึ่ ง เป็ นโครงการที่ คิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ ดำ � เนิ น การภายใต้
สถานการณ์โควิด เป็นโครงการที่เริ่มจากชุมชนและดำ�เนินการในชุมชน
ในเขตเทศบาลสิงหนครซึ่งมีชุมชนในพื้นที่ 30 ชุมชน 18 หมู่บ้าน
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โดยให้ชุมชนหรือประธานชุมชน อสม. จิตอาสา ทำ�หน้าที่คือคอยดูแล
คนในพื้นที่ว่าใครติดโควิด หรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเมื่อมีข้อมูลรู้ว่าใคร
สัมผัสกับบุคคลหรือกลุม่ เสีย่ งสูง จะมีการแบ่งหน้าทีก่ นั ดูแล และทำ�รายชือ่
ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกี่คน โดยจะส่งรายชื่อเข้ามาในกลุ่มไลน์ และจะนำ�
ข้อมูลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปมอบให้ทางโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาล
ก็จะรับตัวไปรักษา
กรณีผู้กักตัว ซึ่งไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ทำ�มาหากิน เทศบาลจะ
เข้าไปดูแล และมีการระดมกันของคนในชุมชนในการทำ�อาหารไปให้
บทบาทอีกส่วนคือ หลังจากการระบาดระลอกใหญ่ เทศบาลมีการออกคำ�สัง่
เพื่อให้คนในชุมชน Workformhome บทบาทหน้าที่หลักอีกอย่างคือ
การล็อกดาวน์พื้นที่ 2 ครั้งในพื้นที่ตำ�บลหัวเขาแดงและตำ�บลสทิงหม้อ
เนื่องจากเกิดการระบาดรุนแรงในหมู่ที่ 6 คิดเป็น 30% ของพื้นที่ โดย
เทศบาลเข้าไปช่วยเหลือและทำ�ความเข้าใจประชาชนในพื้นที่ โดยต้องทำ�
ความเข้าใจกับคนในพื้นที่อย่างละเอียดถ้วนถี่ การล็อกดาวน์เป็นเรื่อง
ที่ละเอียดอ่อนเพราะเป็นการจำ�กัดสิทธิของประชาชน โดยเริ่มเจรจา
ในการล็อกดาวน์กอ่ นในเบือ้ งต้น และค่อยๆ ล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ
มีการทำ�ความตกลงกับ สสจ. สสอ. และนายอำ�เภอ สิ่งที่ได้จากการ
ล็อกดาวน์ส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมาก หากเปรียบเทียบกับ
ก่อนหน้าที่จะมีการล็อกดาวน์ มีผู้ป่วยที่ทางโรงพยาบาลต้องมารับใน
พื้นที่วันละ 20-30 รอบ
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ขั้ น ตอนในการล็ อ กดาวน์ 1) ทำ � ความเข้ าใจกั บ คนในพื้ น ที่
2) จำ�กัดพื้นที่ 3) การ Swap โดยคัดแยกคนที่ติดเชื้อออกจากคน
ไม่ติดเชื้อ ใครเป็นบวกก็ดึงตัวออกมารักษา ใครเป็นลบจะมีการฉีดวัคซีน
ให้ทั้งหมด และมีการตรวจภูมิคุ้มกันให้ คนไหนมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วก็
ไม่ต้องฉีดวัคซีน โดยดำ�เนินการทั้งหมู่บ้านที่มีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้
ตัวเลขผู้ป่วยในพื้นที่ล็อคดาวน์ลดลงเยอะมาก
ประชาชนตอนแรกมีต่อต้านซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะต้อง
หยุดงานหยุดทำ�มาหากิน แต่ก่อนที่จะล็อกดาวน์ได้มีการพูดคุยและเชิญ
แกนนำ�มาแลกเปลีย่ นในประเด็นต่างๆ เช่น สิง่ ทีช่ าวบ้านจะได้รบั คืออะไร
สาธารณสุขจะดูแลอย่างไร และการทำ�ตามขั้นตอนต่างๆ จะส่งผลดีต่อ
ตัวเองและชุมชนอย่างไร ซึง่ หลังจากนัน้ ประชาชนให้ความร่วมมือมากขึน้
ทำ�ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง คนเริ่มมีความเข้าใจในการดูแลป้องกันตัวเอง
มากขึ้น
ขณะนี้เทศบาลเมืองสิงหนครได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามร่วมกับ
โรงพยาบาลในพื้นที่ โดยใช้โรงเรียนเทศบาลสิงหนคร ซึ่งสามารถรองรับ
ผู้ป่วยได้จำ�นวน 200 คน โดยเปิดให้บริการทั้งคนในพื้นที่และคนนอก
พื้นที่
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ชุมชนจัดการตนเองรับมือโควิด
กรณีอำ�เภอจะนะ
โดย นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
อำ�เภอจะนะ เป็นพืน้ ทีท่ นี่ า่ สนใจมาก ตอนนีผ้ ทู้ ตี่ รวจแล้วมีผลบวก
99 คน ความยากคือ 99 คนจะให้นอนรักษาตัวทีไ่ หน มีทางเลือกให้เลือก
2 แนวทางคือ 1) นอนบ้าน 2) นอนโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
คำ�ตอบของภาคชุมชนในอำ�เภอจะนะ การนอนบ้านคือจะทำ�ให้การระบาด
หนักกว่าเดิม เพราะคนป่วยจะไม่อยูน่ งิ่ กับที่ เนือ่ งจากมีความกังวลในเรือ่ ง
การทำ�มาหากิน กลัวจะขาดรายได้ อีกทั้งบ้านก็หลังเล็ก ซึ่งต้องหา
โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับ ซึง่ เป็นโจทย์ที่โรงพยาบาล
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จะนะต้องคิด ตอนนี้ในโรงพยาบาลมีผู้ป่วย 600 คน และมีเพียง 140
เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำ�ตัว
ทำ�ให้ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ
นำ � มาสู่ ก ารเปิ ดโรงพยาบาลสนามที่ ชุ ม ชนต้ อ งช่ ว ยเหลื อ กั น
โดยมีโรงพยาบาลสนามแห่งแรกทีโ่ รงเรียนตาดีกานูรลุ อีมาน ซึง่ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ น
โคกเค็ดหลังสถานีรถไฟ ตอนนั้นในพื้นที่ระบาดหนักมาก จนไม่มีที่ให้
คนนอนรักษาตัว สุดท้ายพี่น้องในชุมชนจึงมีการเจรจาคุยกับโต๊ะอิหม่าม
จนโต๊ะอิหม่ามเห็นชอบและเปิดเป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยได้
80 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ปิดไปแล้ว หรือในพื้นที่โรงเรียน
รุง่ โรจน์วทิ ยา ได้มกี ารเปิดโรงเรียนให้ครูพกั รักษาจำ�นวน 34 คน รวมทัง้ คน
ในชุมชนบางส่วน ปัจจุบันก็ปิดตัวไป นอกจากนี้ยังมีการเปิดโรงพยาบาล
สนามในชุมชนอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนจะนะวิทยา รองรับได้ 120 เตียง
โรงเรียนศาสนบำ�รุง ซึง่ เป็นโรงเรียนของเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองรับ
ได้ 150 เตียง เป็นโรงเรียนทีร่ บั เฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
สนามก็คือผู้อำ�นวยการโรงเรียน โดยเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ โรงเรียน
ก็จะเปิดเรียนต้องคืนพื้นที่ให้กับโรงเรียน ซึ่งต้องหาโรงพยาบาลสนาม
แห่งใหม่ อีกแห่งคือค่าย ตชด.ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ชายล้วน ซึ่งใน
การจัดโรงพยาบาลสนามจะพยายามจัดแยกเพศเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ
ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิดที่ติดยาเสพติดหนีกลับบ้าน ทำ�ให้เกิดการ
แพร่กระจายออกไปอีกจำ�นวนมาก โดยมีมติในการเปิดโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์จนิ ดาพร ซึง่ เป็นศูนย์อบรมเรือ่ งยาเสพติดอยูแ่ ล้ว ประมาณ 30 เตียง
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รับผูช้ ายโดยเฉพาะทีเ่ ป็นผูใ้ ช้ยา โดยมีมาตรการทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ นอกจาก
นี้มีโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนท่าคลอง ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือของ
ชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง โดยชุมชนช่วยกันในเรื่องข้าวปลาอาหาร และมีการ
รวมตัวของภาคประชาชนโดยมองว่าโควิดไม่ใช่เรื่องของหมออย่างเดียว
จึงมีการเปิดศูนย์กภู้ ยั โควิดภาคประชาชน โดยใช้สมุนไพรในการช่วยเหลือ
เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ทำ�สูตรอาหารเผยแพร่ ต้มน้�ำ สมุนไพรให้ชาวบ้าน
ในพื้นที่ระบาดเพื่อป้องกันโรค และให้ความรู้ไปด้วย มีการใช้สูตรที่
ทางการแพทย์ทางเลือกใช้ในการสู้พิษโควิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้าง
บทบาทของภาคประชาชนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการดูแลช่วยเหลือกัน
และเป็นการสร้างความตระหนักของผู้คนที่เข้ามาร่วมกระบวนการของ
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้
เป็นอย่างมาก
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เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
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นิยามของ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

โดย ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจที่ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
หรือทุนทางวัฒนธรรมหรือทุนที่อยู่ในคนหรือชุมชนมาใช้ประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์ โดยใช้ ความสร้างสรรค์ไ ปเพิ่ม คือนวั ต กรรมหรื อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ในสิ่งที่ผลิตอยู่เป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้น ในเชิงมูลค่าที่สูงขึ้น เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น สิ่งที่เราทำ�มีมูลค่า
ที่สูงขึ้นมีความสุข ไม่ลำ�บากจนเกินไป
นิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำ�นักงานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติให้นิยามไว้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นตัวร่วมระดับประเทศหรือ
ระดับสากล เช่น การโฆษณา สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น ฟิล์ม
และวิดีโอ ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) บริการท่องเที่ยว วรรณกรรม ดนตรี
พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดง ห้องสมุด การพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟท์แวร์ กีฬา
ศิลปะการแสดง (ละครเวทีและเต้นรำ�) การกระจายเสียง วิดีโอเกมส์
ทัศนศิลป์การแสดงภาพและงานฝีมือ อาหารไทย การแพทย์แผนไทย
ซึง่ คิดว่าหลายชุมชนอาจใช้ประโยชน์ประยุกต์ในสิง่ ทีต่ วั เองมีเป็นทางเลือก
ในท้องถิ่น เนื่องจากในระยะยาว เราอยากให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีการ
ขยายตัว จึงอยากให้ผู้ซื้อที่ขยายวง จำ�เป็นต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ
ที่หลากหลายมากขึ้นโดยต้องใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น เช่น
การสื่อสารผ่าน Tiktok
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีแนวโน้มมีความต้องการมากยิง่ ขึน้ มีขอ้ มูล
ความต้องการในระดับ 10% ซึ่งหากจะใช้เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกรอบดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิต
ที่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น เรื่องของการเกษตร การใช้
OneChat ซึ่งเป็นลักษณะของนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพเข้าไปในท้องถิ่น
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เรามีวฒ
ั นธรรมภูมปิ ญ
ั ญา ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและทรัพยากรของท้องถิน่
ในหลากหลายรู ป แบบทั้ ง จั บ ต้ อ งได้ แ ละไม่ ไ ด้ หากเราบวกความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเข้าไปจะเกิดสินค้าบริการรูปแบบใหม่ ที่ต่อยอด
มีมูลค่าสูงขึ้น เราทำ�มากแต่เราได้กลับมาน้อย เราไม่ค่อยประเมินความ
คุ้มค่าของสิ่งที่เราเลือกทำ� เช่น การประเมินค่าเสียโอกาสที่ชุมชนเข้ามา
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ให้กับภาคี ซึ่งมีค่าเสียโอกาสของเวลามาก ซึ่งระยะยาว
ต้องคิดแผนให้รอบคอบ ต้องเลือกว่าจุดเด่นของชุมชนแต่ละชุมชนเป็น
อย่างไร เช่น ในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา เราจะเลือกพืน้ ทีไ่ หนทำ�เชิงลึก
อย่างไรดี บางคนที่พร้อมก็เริ่มได้ก่อน แต่ไม่ให้สิ่งที่ทำ�นั้นกระจุกอยู่กับ
ประโยขน์ของบางรายแต่กระจายให้ชุมชนหรือกลุ่มอื่นๆ ได้รับประโยชน์
ด้วย สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความประทับใจมาก
คือ เราไม่ได้คิดแต่เรื่องอยู่ดีกินดี อาจจะได้มูลค่าน้อยบ้างแต่สิ่งแวดล้อม
และสังคมดีขึ้น เศรษฐกิจเป็นเรื่ององค์รวม เมื่อสังคมแย่ คนไม่ได้เรียนรู้
ไม่มีคนดูแลสุขภาพทำ�ให้เศรษฐกิจแย่เพราะคนไม่พร้อม ด้านสิ่งแวดล้อม
ก็เช่นกัน หากแม่น้ำ�เน่าเสีย ผลประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนก็ได้รับ
ประโยชน์น้อยลง สิ่งนี้เราจะมีการบริหารจัดการดูแลร่วมกันอย่างไร
เวลาเรามีปัญหาประเด็นที่ต้องพูดให้ชัด ปัญหาของเราจริงๆ คือ
อะไร เช่น ในชุมชนไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว และรู้สึกว่าอยากมี
การท่องเที่ยว ชุมชนเรามีของดีจริงๆ หรือไม่ ในการทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามี
โอกาสในการทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ เรามีค่าเสียโอกาสเสมอ ชุมชนที่ไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งของการให้วัตถุดิบทางอาหาร
แทนในพื้นที่ท่องเที่ยว หากเรารู้ความถนัดความชำ�นาญที่เป็นเอกลักษณ์
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เฉพาะถิน่ หลายครัง้ เราอยากทำ�เรามีใจแต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราต้องตัง้ ต้นให้ชดั คือ
ความชำ�นาญ จุดเด่นที่มีอัตลักษณ์เพียงพอหรือไม่ ซึ่งทั้งนี้บทบาทของ
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เครือข่ายภาคี สามารถช่วยประเมินศักยภาพของ
ชุมชนได้ โดยสิ่งสำ�คัญของชุมชนคือจะเป็นชุมชนเด่นหรือชุมชนส่งเสริม
ในภาพใหญ่ก็ได้ แต่ต้องชัดเจนในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์
สำ�หรับการเตรียมความพร้อมระยะสัน้ เป็นเรือ่ งของพืน้ ทีโ่ ดยดูวา่
พืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพหรือไม่ หากไม่มศี กั ยภาพพิจารณาว่าเราต้องทำ�อะไรบ้าง
เช่น หากจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ในพื้นที่ยังมี
ปัญหาน้�ำ เน่าเสีย จะมีอะไรทีจ่ ะทำ�ในการแก้ปญ
ั หาร่วมกันบ้าง นอกเหนือ
จากความปลอดภัย การมีของขายทีม่ คี ณ
ุ ภาพดียงั่ ยืนและยาวนานเป็นสิง่
ทีค่ วรต้องทำ� เรามักจะเลือกทำ�กิจกรรมท่องเทีย่ วภายใต้ของดีทเี่ รามี แต่เรา
ต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเรามีปญ
ั หาเรือ่ งอะไร เพือ่ จะได้แก้ไขร่วมกับภาคีตา่ งๆ
ได้ตรงจุด โดยบางเรื่องอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆ ก่อน
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2
Platform Green Smile
ส่งต่อวัตถุดิบ
อาหารปลอดภัย
ไปสู่โรงพยาบาล
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จากปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่มีต้นเหตุมาจากอาหารที่มี
การปนเปื้อนสารพิษ ทำ�ให้ความต้องการอาหารปลอดภัยเพิ่มสูงทวีคูณ
ขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกรที่ทำ�การเกษตรและผลิตอาหารปลอดภัย
พบว่ามีปญ
ั หาในการวางแผนการผลิตและจัดส่งผลผลิต ซึง่ ปัจจุบนั ประสบ
ปัญหามีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอ และไม่ตอ่ เนือ่ ง ขาดการรวมกลุม่ กลุม่ เกษตรกร
ปลูกผลผลิตแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ� ขณะตลาดวัตถุดิบอาหาร
ปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐทีม่ นี โยบายในการรับซือ้ วัตถุดบิ ปลอดภัย อาทิ
โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น โดยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า จากผู้ค้า
ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ไม่สามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบอาหารปลอดภัยได้อย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง จึงมีการซื้อวัตถุดิบจากตลาดสดซึ่งมีการผลิตจาก
เกษตรกรนอกพื้นที่ มีการปนเปื้อนสารพิษจากกระบวนการผลิต จาก
ปัญหาดังกล่าวหากสามารถบริหารจัดการห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารปลอดภัย
ขึน้ มาได้ เพือ่ ให้กลุม่ เกษตรกรสามารถทำ�การผลิตวัตถุดบิ อาหารปลอดภัย
ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการได้ตลอดทั้งปีผ่านระบบตลาดล่วงหน้า
Platform Green Smile สร้างระบบเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต
และสนับสนุนการเกษตรและผลิตอาหารสุขภาพแบบครบวงจร (ต้นน้ำ�
กลางน้ำ� ปลายน้ำ�) เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัยจำ�นวนมากในพืน้ ทีส่ ามารถรวมกลุม่ และทำ�แผนการผลิต
ให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งผู้ซื้อ (โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร
โรงเรียน) จะเป็นผูเ้ ปิดรับวัตถุดบิ ล่วงหน้า ทำ�ให้สามารถนำ�ข้อมูลดังกล่าว
มาวางแผนเพาะปลูก และแจกจ่ายแผนให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทำ�ให้
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ทราบถึงเมล็ดพันธุห์ รือต้นกล้าทีจ่ ะใช้ ปุย๋ และวัสดุสนิ้ เปลืองต่างๆ รวมถึง
การบริหารความเสีย่ งในการเพาะปลูกให้แก่กลุม่ เกษตรกรอีกด้วย โดยมีการ
นำ�เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่
วัตถุดบิ อาหารปลอดภัยในรูปแบบ Application ทีส่ ามารถใช้งานในลักษณะ
Matching ความต้องการวัตถุดิบอาหารปลอดภัยจากโรงพยาบาล กับ
ความสามารถตอบสนองการผลิตของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย
1) การจัดการฐานข้อมูลกลาง เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
เกษตรกรรายบุคคล www.communeinfo.com ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
การพัฒนามาตรฐานการผลิต GAP, PGS
2) การจัดการวัตถุดิบอาหารปลอดภัยและการซื้อขายวัตถุดิบ
ในตลาดล่วงหน้า นำ�เสนอข้อมูลความต้องการวัตถุดบิ ล่วงหน้า การสัง่ จอง
วัตถุดิบล่วงหน้า การรวบรวมและส่งผลผลิต
3) การวางแผนการผลิต ให้เกษตรกรรวมกลุ่มและวางแผนการ
ผลิตร่วม การแก้ปัญหาการผลิต
4) การรับส่งผลผลิต รวบรวมบรรจุภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพ ณ จุด
คัดแยก และส่งผลผลิตสู่โรงครัวของโรงพยาบาล
ทั้งนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ได้พัฒนา
ระบบเบื้องต้น และเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2563 ต้องการต่อยอดการ
ดำ�เนินงาน โดยพัฒนา Platform Green Smile สร้างระบบเชื่อมโยง
ห่วงโซ่การผลิตร่วมกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา และหน่วยงาน
สำ�คัญ ได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน เขต 12 สนง.เกษตร
และสหกรณ์จงั หวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ทำ�ให้มศี กั ยภาพ
ที่จะผลิต วางแผนการผลิต การตลาด/การทำ�แผนธุรกิจ ได้รับมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ (GAP, ออร์แกนิคไทยแลนด์, PGS)
นำ�เสนอข้อมูลห่วงโซ่การผลิตของตน และทำ�งานร่วมกับลูกค้าในส่วน
ของโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหารเพื่อจัดส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย
ไปถึงมือผูบ้ ริโภคเข้าถึงผลผลิตทีเ่ พียงพอ และมีการรับรองความปลอดภัย
ปราศจากสารไล่แมลง ยาปราบวัชพืชปนเปื้อน และสนับสนุนการทำ�งาน
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระดั บ จั ง หวั ด ที่ มี ปั ญ หาต่ า งคนต่ า งทำ �
ให้สามารถประสานทรัพยากรวางแผนการสนับสนุนได้ตรงความต้องการ
จัดเป็นระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่วัตถุดิบอาหารปลอดภัยในรูปแบบ Application ที่สามารถใช้งาน
ในลั ก ษณะ Matching ความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ อาหารปลอดภั ย จาก
โรงพยาบาล กับความสามารถตอบสนองการผลิตของกลุ่มเกษตรกร โดย
แพลตฟอร์มจะประกอบด้วย 1.การจัดการฐานข้อมูลกลาง 2.การจัดการ
วัตถุดิบอาหารปลอดภัยและการซื้อขายวัตถุดิบในตลาดล่วงหน้า 3.การ
วางแผนการผลิต 4.การรับส่งผลผลิต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูล
ที่ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของตลาดวัตถุดิบอาหารปลอดภัย
และสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตผัก ผลไม้ ข้าว ส่งวัตถุดิบไปถึงผู้บริโภคผ่าน
โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร และอำ�นวยความสะดวกให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างให้ทำ�งานร่วมกันบน Platform เดียวกัน

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
กับแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในโครงการ
รายการ

ปัจจุบัน

แนวคิดที่ใช้ในโครงการ

1. การจัดการ
ฐานข้อมูล
กลาง

มีฐานข้อมูลเกษตรกรของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อยู่ในระบบในกระดาษ หรือ
เป็นไฟล์ดจิ ติ อล และเป็นเพียง
ข้อมูลพื้นฐาน ต่างคนต่างทำ�
หลากหลายรูปแบบ ยังไม่มี
ระบบฐานข้อมูลกลาง
ที่ทุกฝ่ายจะแชร์ข้อมูล
และดูร่วมกัน

- ประสานเชิงนโยบายจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด
- มีระบบฐานข้อมูลกลางของ
เกษตรกรรายบุคคลและ
กลุ่มของพื้นที่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ไปสู่การ
จัดทำ�แผนงานระดับจังหวัด
ในการสนับสนุน
- การรวมกลุ่มของเกษตรกร
ทีมงานจะประสานหน่วยงาน
และร่วมกันดำ�เนินการรับรอง
มาตรฐาน (GAP, PGS)
ดำ�เนินการผ่าน www.communeinfo.com และ
Application GreenSmile
*ดำ�เนินการไปแล้วในบางส่วน

2. การจัดการ
วัตถุดิบและ
การซื้อขาย
ในตลาด
ล่วงหน้า

มีการดำ�เนินการกันเอง
ระหว่างผู้ผลิต (ข้าว ผัก
ผลไม้) กับลูกค้า
(โรงพยาบาล/โรงแรม/
ร้านอาหาร) หน่วยงาน
ไม่สามารถบริหารจัดการ
วัตถุดิบร่วมกันในภาพรวมได้

การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า
เพิ่มโอกาสในการผลิตและจัดส่ง
วัตถุดิบให้ครอบคลุมปริมาณ
ความต้องการ และบริหารปริมาณ
ความต้องการร่วมกับเครือข่าย
ในแต่ละพื้นที่ อยู่ใน Platform
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รายการ

ปัจจุบัน

แนวคิดที่ใช้ในโครงการ

3. การวางแผน
การผลิต

เกษตรกรทัว่ ไปไม่มกี ารบันทึก
ข้อมูลการผลิตที่เป็นปัจจุบัน
หรือบันทึกในกระดาษ และ
พื้นที่การผลิตกระจัดกระจาย
ผลผลิตที่ต้องการในตลาด
มีความหลากหลาย แต่ไม่มี
การบริหารจัดการร่วมกัน
ในภาพรวม

ระบบวางแผนการผลิตของกลุ่ม
การประสานของการสนับสนุน
เพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
และสินเชื่อสนับสนุนการผลิต
การติดตามการผลิต และระบบ
ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหา
การผลิตอยู่ใน Platform

4. การรับส่งผลผลิต

ไปซื้อผลผลิตจากตลาดสด
ที่ไม่สามารถรับรู้ที่มา
และมั่นใจในคุณภาพได้
บางครั้งมีวิสาหกิจ/บริษัท/
สหกรณ์คนกลางรวบรวม
ผลผลิตมาจัดส่งให้กับ รพ.
แต่ยังมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ

Platform จะอำ�นวยความสะดวก
ในการบันทึกบัญชีผลผลิตของ
สมาชิกในกลุ่มที่มาจัดส่ง
ณ โรงคัดแยก พร้อมระบบ
บันทึกการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
ณ โรงคัดแยก และการรับส่ง
ผลผลิตไปยังลูกค้า พร้อมระบบ
รายงาน
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ร�ยละเอียดของแนวคิดหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้

ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดการฐานข้อมูลกลาง ระบบฐานข้อมูลกลางของ
เกษตรกรรายบุคคลและกลุม่ ของพืน้ ทีร่ ะดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน ตำาบล อำาเภอ
จังหวัด เขต และภาค ที่สามารถให้ภาคส่วนรัฐ ท้องถิ่น เอกชน วิชาการ
เครือข่ายเกษตรกรเข้ามาใช้ในการทำางานส่งเสริมการผลิตและการตลาด
เกษตรและอาหารเพือ่ สุขภาพร่วมกัน โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดทีจ่ ะ
มีการจัดตั้งร่วมกันในการบริหารจัดการ และเข้าใช้งาน Platform www.
communeinfo.com ผ่านระบบสมาชิกและอนุมัติสิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูลกลางตามอำานาจหน้าที่ของ User ข้อมูลที่ได้จะนำาไปสู่การกำาหนด
นโยบายการส่งเสริมต่อไป
และใช้ Application Green Smile สนับสนุนการใช้ระบบข้อมูล
กลางเป็นเครื่องมือส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เกษตรอินทรีย์
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สวนยางยั่งยืน ปศุสัตว์ ธนาคารต้นไม้ การทำ�แผนธุรกิจ และมีระบบ
Admin ของกลุ่มในการทำ�งานร่วมกับ Platform กลุ่มนี้จะเน้นเกษตรกร
มาตรฐาน PGS และรายย่อย สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ระบบข้อมูลกลางจะเป็นพื้นฐานทำ�ให้กลุ่มเกษตรกรสามารถรวม
กลุ่มวางแผนการผลิต การขอมาตรฐานการผลิต GAP, PGS ฯลฯ
การตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนงาน
ระดับจังหวัดในการสนับสนุน
ขั้นตอนนี้ มูลนิธิชุมชนสงขลาได้ดำ�เนินการมาก่อนแล้ว และเป็น
ส่วนทีม่ ลู นิธชิ มุ ชนสงขลาจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบและดำ�เนินการควบคูก่ บั แนว
ทางที่จะต่อยอด
www.communeinfo.com รายงานข้อมูลพื้นฐานเกษตรกร
รายบุคคล (ดังรายละเอียดข้างต้น)

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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Application Green Smile

นำ�เสนอข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
บันทึกข้อมูลกลุ่มเกษตร
สวนยางยั่งยืน (ปัจจัยการผลิต/ อินทรีย์ PGS (ปัจจัยการผลิต/
มาตรฐาน/พิกัด)
มาตรฐาน/พิกัด)

นำ�เสนอกิจกรรม
ของสมาชิก

บันทึกข้อมูลเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ สวนยางยั่งยืน ธนาคารต้นไม้ ปศุสัตว์
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ระบบการบริหารจัดการเพิ่มกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม

การจัดการผลผลิตของแต่ละแปลง

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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แนวคิดที่จะดำาเนินงาน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการวัตถุดิบและการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
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การสั่งจองสินค้าล่วงหน้า โดยให้ลูกค้าส่งข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบ ผัก ผลไม้ ข้าว แยกประเภท จำ�นวนที่ต้องการ พร้อมราคา
ล่วงหน้า (3 เดือน) ระบบจะประมวลผลความต้องการออกมาเป็น
รายงานเชิงสถิติ สามารถเลือกดูเชิงพื้นที่อำ�เภอ/จังหวัด ข้อมูลที่ได้
เกษตรกรจะได้นำ�ไปวางแผนการผลิตได้ว่าตลาดมีความต้องการวัตถุดิบ
อะไรบ้าง ปริมาณและราคากลาง และมีระบบคัดกรองสมาชิกเปิดให้
เฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายจอง Order ล่วงหน้า ประมวลผล
การจองออกมาเป็นรายงาน สามารถแก้ไขการจอง การสิ้นสุดการจอง
ทีมกลางสามารถดูได้ว่าเกษตรกรกลุ่มใดจองล่วงหน้าได้บ้าง ระบบการ
สั่งจองนี้กำ�หนดให้กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านขั้นตอนการรวมกลุ่มและได้รับ
มาตรฐานการผลิ ต และมี ค นกลางที่ จ ะทำ � สั ญ ญากั บโรงพยาบาลได้
ตัดสินใจสั่งจอง Order นำ�ไปวางแผนการผลิตของกลุ่มให้ส่งวัตถุดิบกับ
ลูกค้าตามศักยภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำ�ข้อมูลความต้องการ
ไปประกอบการวางแผนการส่งเสริมการผลิต ลูกค้าก็สามารถเพิ่มช่องทาง
สื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกร เพิ่มโอกาสในการผลิตและจัดส่งวัตถุดิบให้
ครอบคลุมปริมาณความต้องการ และบริหารปริมาณความต้องการร่วมกับ
เครือข่ายในแต่ละพื้นที่ การสั่งจองจะมีเงื่อนไขกำ�กับ กรณีที่ไม่สามารถ
ส่งผลผลิตได้ตามคำ�สั่งจอง จะมีมาตรการควบคุม
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการผลิต กลุ่มเกษตรกรสามารถบันทึก
ข้อมูลพื้นฐานระบุข้อมูล ชื่อกลุ่ม/สวน ที่อยู่ พิกัด จำ�นวนสมาชิก ข้อมูล
สมาชิกรายบุคคล พื้นที่การผลิต ประเภทผลผลิต (ผัก ผลไม้ ข้าว)
มาตรฐานการผลิต กิจกรรมการผลิต พร้อมภาพถ่าย ออกรายงานข้อมูล
เกษตรกรเชิงพื้นที่/ประเภทผลผลิต/มาตรฐาน
Platform จะอำ�นวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถวางแผน
การผลิต กลุ่มสามารถนำ� Order ที่ได้จับจองไว้ดังกล่าวไปวางแผนการ
ผลิตของกลุ่ม โดยดำ�เนินการผ่าน Platform มีแผนการผลิตของกลุ่ม
แยกประเภทผลผลิต จำ�นวนสมาชิก ปริมาณการผลิต พร้อมกันนั้น
ทีมกลางจะนำ�ข้อมูลการผลิตไปต่อรองกับร้านค้าเพือ่ จัดหาปัจจัยการผลิต
บรรจุภัณฑ์ลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร สร้างแรงจูงใจในการ
เข้ามาใช้บริการ และสามารถนำ�ข้อมูลไปจัดทำ�แผนธุรกิจเพื่อนำ�ไปใช้
ประกอบการขอสินเชื่อ
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การแก้ปัญหาการผลิต สามารถแจ้งเตือนหากเกิดปัญหาการผลิต
เช่น น้ำา ไฟ ดิน ศัตรูพืช ฯลฯ เกษตรกรสามารถส่งภาพหรือคลิป VDO
ขอคำาปรึกษาจากหน่วยงาน หรือเข้ามาให้ข้อเสนอแนะ ร่วมแก้ปัญหา
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนกระบวนการผลิต
การลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาการผลิต การยกระดับราคาผลผลิต
ร่วมกันอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 4 การรับส่งผลผลิต Platform จะอำานวยความสะดวก
ในการบันทึกบัญชีผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มที่มาจัดส่ง ณ โรงคัดแยก
พร้อมระบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ณ โรง
คัดแยก และจัดส่งผลผลิตไปสูโ่ รงครัว บันทึกปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต
ต่อครั้งที่จัดส่ง ออกรายงานรายครั้ง รายเดือน รายปี เพื่อให้เห็นปริมาณ
สินค้าที่สามารถดำาเนินการได้
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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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 จำ�นวนแปลง 4,280 แปลง จำ�นวนเกษตรกร
ประมาณ 3,000 ราย (จากจำ�นวน 4,280 คน มีรายชื่อซ้ำ�)

ประเภทผลผลิต

มาตรฐานที่มี

ขนาดแปลง
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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3
OneChat หาดใหญ่ :
Local Life Platform
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จัดเป็นแอปพลิเคชันรองรับการใช้งานของคนไทย โดยเฉพาะ
คนในเมืองหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นบริการทางเลือกที่จะ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบ่งเบา
ภาระโดยเฉพาะในส่วนของการส่งอาหาร จัดทำาโดยบริษัทอินเตอร์เน็ต
ประเทศไทย (inet) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา ภายใต้
เจตนารมณ์ชว่ ยเมืองในภาวะวิกฤต และพัฒนาธุรกิจในท้องถิน่ ระดับเมือง
ไปด้วย
รูปแบบเป็น Chat bot เปิดบริการเป็นการสนทนาห้องย่อย
ในห้องใหญ่ ที่จะมีห้องย่อยหลากหลายตามความสนใจของคนเมือง เช่น
อาหาร ที่พัก หมอ ช่าง การขนส่ง ฯลฯ โดยจะมี bot มาปฏิสัมพันธ์
สื่อสารร่วมกันกับเพื่อนสมาชิก
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59

OneChat Locallife Platform เป็นซุปเปอร์แอปเป็น Platform
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา เริ่มดำ�เนินการ
ที่หาดใหญ่เป็นเมืองแรก
OneChat Locallife Platform เป็นแอปพลิเคชันที่เติมบริการ
ได้อย่างไม่สิ้นสุด เริ่มต้นจากเซอร์วิสด้านอาหาร เป็นเซอร์วิสแรกเมื่อ
10 เดือนก่อนและเติบโตเป็น Food Delivery ช่วง 3-4 เดือนแรก
มีร้านค้าประมาณ 200-300 ร้านค้าในระบบ สิ่งที่ทำ�ต่อหลังจากนั้นคือ
ความพยายามในการเชือ่ มโยงห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ มีโมเดลหลักคิด ห่วงโซ่
ที่เชื่อมโยงแต่ละวง เช่น เชื่อมโยงอาหารและส่วนเกษตร ทุกร้านอาหาร
ต้องใช้วัตถุดิบมีเครื่องปรุงวัตถุดิบทางการเกษตร ร้านอาหารต้องใช้
เครือ่ งปรุง อุปโภคบริโภคและตามด้วย E-Commerce เป็นสิง่ ทีต่ อ่ เติมห่วงโซ่
ปัจจุบนั ขยับไปยังการร่วมมือกับสมาคมผูป้ ระกอบการธุรกิจสงขลาซึง่ ดูแล
วินมอเตอร์ไซค์ รถตุก๊ ๆ สองแถว รถตู้ สร้างระบบบริการในการเรียกใช้รถ
ในระบบ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคา ทุกอย่างตอนนี้เป็นมาตรฐานมากขึ้น
ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการได้ และมีระบบความปลอดภัยในการเรียก
ใช้รถโดยสารรับจ้าง โดยในระบบสามารถแท็กบุคคลที่ 3 ให้เห็นเส้นทาง
การวิ่งของรถ เมื่อถึงปลายทางจะมีการปิดจ๊อบ ทำ�งานร่วมกับภาคขนส่ง
และภาคระบบโดยสารสาธารณะ หลังจากนั้นพัฒนาไปสู่การจองห้องพัก
อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และตามด้วยระบบส่งยา ระบบหมอ ผ่านวิดโี อคอล
และระบบของการเรียกแม่บ้านออนไลน์ ช่างแอร์ออนไลน์ แอปพลิเคชัน
OneChat เป็นเซอร์วิสให้คนในเมืองภายใต้หลักคิด Locallife Platform
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เติมเซอร์วิสได้ไม่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จใหม่ ใ ห้ กั บ เมื อ ง
หาดใหญ่
โครงสร้างของแอปเป็นแอปพลิเคชัน Chat เพิ่มเพื่อนและคุยได้
เหมือนไลน์ จะมี Chatbot ที่สามารถโต้ตอบกับเจ้าของมือถือได้ ขณะนี้
บริษทั ไอเน็ตกำ�ลังพัฒนา Voice to Tech คือ มี Roadmap ในการพัฒนา
เลขาส่วนตัว เมื่อมี OneChat ในมือถือเหมือนมีเลขาส่วนตัว 1 คน
ในมือถือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ สามารถกดและสั่งการเป็นเสียงได้เลย
เป้าหมายคือพัฒนาระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มใช้งานได้มากที่สุดโดยการ
สัง่ การด้วยเสียง มีหอ้ งให้บริการต่างๆ โดยกลุม่ Locallife สำ�หรับให้บริการ
นอกจากนี้การใช้ Covid Tracking มีการตอบคำ�ถามสุขภาพรายวัน
บน OneChat สิ่งที่เราจะได้คือ เราสามารถดูไทม์ไลน์ย้อนหลังได้เป็น
10 วัน เป็นการป้องกันเชิงรุกในการบริหารจัดการโควิด ปัจจุบัน Covid
Tracking มีหลายสถานประกอบการที่น�ำ ไปใช้ บางสถานประกอบการ
มีเจ้าหน้าทีอ่ ยูเ่ ป็นร้อยท่าน ให้พนักงานทำ� Covid Tracking และกำ�หนด
เป็นส่วนหนึง่ ของการทำ�งาน พนักงานไปทีไ่ หนให้เช็คอินเข้าสถานทีต่ า่ งๆ
ทั้งหมด สิ่งที่ผู้บริหารจะได้คือ เห็นสถานะของพนักงาน สีเขียว เหลือง
และให้ฝ่ายบุคคลคัดกรองได้เลย โดยแยกกลุ่มเสี่ยงออกไป แยกสถานะ
เป็นการนำ�ระบบมาบริหารจัดการโควิดในองค์กรในสถานประกอบการ
นอกจากนี้ยังมี One Meena เป็นระบบประชุมออนไลน์ มีน้องใฝ่รู้
ซึ่งเป็นฟรีเซอร์วิส มีหลักสูตรต่างๆ ให้เรียนรู้ เป็นคลังความรู้ของผู้ที่มี
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ความชำ�นาญเฉพาะด้านต่างๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนสามารถเข้าถึง
หลักสูตรต่างๆ ที่ตัวเองสนใจ
โดยมีหอ้ งหลักทีจ่ ะสร้างรายได้คอื Local Life ทีจ่ ะมีบริการสัง่ อาหาร
ร้านค้าออนไลน์ ค้นหาทีพ่ กั นัดพบหมอ นอกจากนัน้ จะเป็นห้องย่อยสำ�หรับ
การสนทนา และเริ่มเปิดใช้งานมาเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา ในส่วนของร้าน
อาหารที่เข้าสู่ระบบบริการ ทีม OneChat จะคิดว่า GP ในอัตรา 15%
ขณะที่แอปต่างชาติติดค่า GP อยู่ที่ 30-35% เงินในส่วนนี้นำ�มาสู่
การจ้างงานไรเดอร์ ที่จะมีประกันอุบัติเหตุ การจัดสัดส่วนผลประโยชน์
ที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีร้านอาหารอยู่ในระบบราว 900 แห่ง มีผู้ติดตาม
20,000 คน
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OneChat กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
กิจกรรมในการช่วยเหลือการเริ่มต้นของ OneChat เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม เป็นระบบที่ไม่ได้ตั้ง GP เอง ใช้งบ
CSR ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหาร
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ สิ่งที่แตกต่างจาก
แอปทัว่ ไปคือ เป็นแอปพลิเคชันเพือ่ ให้สงั คมขับเคลือ่ นไปได้ ผูป้ ระกอบการ
ที่อยู่บน OneChat ทั้งหมดภายใต้โควิด จะสามารถฟรี GP โดยระบบ
ไม่มีการกำ�หนดระยะเวลาในการช่วยสนับสนุนแอปพลิเคชัน ร้านไหนที่
เป็นพาสเนอร์จะให้สนับสนุน GP 15 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แนวคิดคือความ
เป็นเพื่อน ในการขับเคลื่อนระบบ OneChat ในการขับเคลื่อนสังคมและ
ธุรกิจเมือง ระบบ OneChat มีการใช้ Rider ท้องถิน่ ซึง่ เป็นพนักงานทีม่ อี ยู่
ในท้องถิ่น โดยสร้างรายได้รายวันให้กับ Rider วันละ 400 กว่าบาท
รวมค่าน้ำ�มัน ค่าสึกหรอต่างๆ และมีการเพิ่มรายได้อีกหากเกินจำ�นวน
เทีย่ วในวันทีล่ กู ค้าสัง่ เยอะ ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบไทยๆ คือ ดูแล
แบบพี่น้องเพื่อน
แนวคิดเพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการคนไทยเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของ
คนไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการหรือผู้ประกอบการ เป็นระบบเศรษฐกิจ
ใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิดซึ่งเราไม่รู้ว่าจะต้องปิดเมืองอีกนานแค่ไหน
สิ่งที่เรารู้คือ ระบบเดลิเวอร์รี่ ที่เป็นระบบที่ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ำ�
ได้รับผลกระทบน้อย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง
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บทบาทของ OneChat ใน Hatyai Sandbox โดย OneChat
ได้พัฒนาระบบใช้ระบบ ATK Scanning ทั้งนี้ Hatyai Sandbox
มีความเชือ่ ว่าโควิดจะอยูก่ บั เราอีกยาวนาน 3–5 ปี สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือผูต้ ดิ เชือ้
1-2% แต่ผู้ที่ไม่ติดเชื้อมีประมาณ 98% คนไม่ติดเชื้อกลัวที่จะออก
จากบ้าน เพราะไม่รวู้ า่ สถานประกอบการปลอดภัยหรือไม่ เลยทำ�ให้ระบบ
เศรษฐกิจไม่สามารถขยับไปได้ แนวคิด Hatyai Sandbox คือเข้าถึงสถานะ
สุขภาพระดับบุคคลได้เฮลโปรไฟล์ ผ่านเครื่องมือตรวจสอบคือ ATK
ระบบจะบันทึกผลบนฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อเรารู้ว่าคนที่ให้บริการมีผล
เป็นลบเราย่อมสบายใจ มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
ร้านอาหารเมื่อประชาชนจะเข้าบริการ มี Sensor ติดอยู่ เราไม่ต้องใช้
มือถือสแกน ติดตั้งระบบโดยจะมีการเช็คอินโดยอัตโนมัติ ร้านอาหาร
จะมีรายชื่อของผู้ที่เช็คอินเข้ามาใช้บริการและแสดงสถานะทันทีว่าสีเขียว
เหลือง แดง OneChat เป็นเครื่องมือกลางในการสร้าง Health Data
Center ของเมือง คัดกรองพื้นที่ปลอดภัยสำ� หรับบุคคลที่ปลอดภัย
เป็นระบบแรกๆ ที่มีเครื่องมือบริหารจัดการโควิดที่ครบวงจร ซึ่งจะเปิดตัว
ในเซอร์วสิ อืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็นตลาด สินค้าบริการและอืน่ ๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริการ
เข้าถึงร้านค้าต่างๆ ในระบบ OneChat ภายใต้ Hatyai Sandbox จะมี
เรื่องของ Smart&Clean ด้วย
หาดใหญ่ Care เป็นเรื่องของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือ
กลุม่ เปราะบาง มีการพัฒนาระบบโดยมีคปู องบริจาคออนไลน์ ซึง่ สามารถ

64

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9

นำ � มาช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นระบบหาดใหญ่ Care ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็นแนวคิดที่ OneChat มองว่าครัวสนามค่อนข้างน้อย ประชาชนเดือนร้อน
กว่ารอบแรก จึงพัฒนาระบบจากคูปองออนไลน์ ผูท้ มี่ นี �้ำ ใจสามารถบริจาค
เข้ามาในระบบหาดใหญ่ Care คนทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ สามารถลงทะเบียน
โดยสามารถกำ�หนดได้ว่าคูปองจะเป็นคูปองสำ�หรับคนทั่วไปหรือมีคูปอง
สำ�หรับกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่ม โดยหากเป็นคูปองเฉพาะกลุ่มสามารถ
ระบุชื่อได้เลย สามารถสั่งอาหารจากเมนูอาหารได้บนระบบ OneChat
9 ร้าน และจะมีไรเดอร์ทสี่ ง่ อาหารไปจนถึงทีบ่ า้ น ซึง่ ระบบนีจ้ ะเอือ้ ให้กลุม่
คนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือยากลำ�บากมาใช้บริการได้ โดยจะเน้นการ
พิทักษ์สิทธิของผู้ที่มาใช้บริการด้วย
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สิง่ ทีจ่ ะได้จากการนำ�อาหารเข้าสูร่ ะบบบริจาค ทีผ่ า่ นมาเราไม่เคยรู้
ว่าใครมารับอาหารกล่องไปบ้างและความลำ�บากยาวนานแค่ไหน เพราะ
ครัวสนามบางทีเปิดไม่กี่วันก็ปิด แล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นอยู่อย่างไร
ซึง่ วันนีจ้ ะเป็นการสร้างธนาคารอาหารให้กบั เมืองหาดใหญ่ โดยจะมีขอ้ มูล
ว่ามีใครบ้างโดยจะมีข้อมูลว่าวันนี้มีใครบ้างที่ลำ�บาก ผู้บริหารท้องถิ่น
จะมองเห็นว่า มีใคร ชุมชนไหน ที่เข้ามาเพื่อใช้บริการธนาคารอาหาร
มีจ�ำ นวนเท่าไหร่ คนลำ�บากมีอยูเ่ ท่าไหร่ งานบริการจะสามารถช่วยเหลือได้
และจะทำ�ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มที่ลำ�บาก มีกลุ่มเปราะบาง
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บางคนทีไ่ ม่สามารถออกจากบ้านได้ เพราะเป็นกลุม่ ติดเตียง พิการ ซึง่ หาก
มีก ารบริ ก ารด้ า นอาหาร เราสามารถให้ไ รเดอร์ นำ � อาหารไปส่ งให้ ถึง
หน้าบ้าน เป็นการบริหารจัดการกลุ่มของผู้เปราะบางได้อย่างเป็นระบบ
และควบคุมได้ว่าผู้เปราะบางบางกลุ่มสามารถหลุดออกจากระบบและ
กลับมาสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นต่อไปได้ เมืองก็จะมีระบบ
ในการช่วยเหลือกันอย่างครบวงจร
การเชือ่ มโยงระบบการขนส่งกับผูบ้ ริโภคในกรุงเทพ โดย OneChat
จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทำ�ธุรกิจการค้าได้ง่ายขึ้นและให้
ผู้บริการเข้าถึงระบบการบริการที่ง่ายขึ้นเช่นกัน ซี่งเอสเอ็มอีทั่วประเทศ
ขาดในเรื่องของแหล่งเงินทุน เรื่องของการตลาด และเรื่องของการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงระบบได้มากขึ้น
OneChat จึงเป็นการให้บริการที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาดังกล่าวได้
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4
ส้มจุกปลุกจะนะ
ครูหมัด หลีขาหรี
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ส้มจุก เป็นผลไม้ทมี่ ชี อื่ เสียงในอดีตของอำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา
เป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกและสร้างชื่อเสียงให้อำ�เภอจะนะ
มาอย่างยาวนาน แต่ต่อมาเกษตรกรในพื้นที่ไม่นิยมปลูกส้มจุก เนื่องจาก
ดูแลยาก และมีพชื เศรษฐกิจอย่างอืน่ เข้ามาทดแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำ�มัน และพืชสวนอื่นๆ ทำ�ให้สวนส้มจุกมีจำ�นวนลดลง เกษตรกรที่มี
ภูมปิ ญ
ั ญาและความเชีย่ วชาญในการปลูก การขยายพันธุ์ และการดูแลรักษา
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ส้มจุกมีจำ�นวนลดลง ทำ�ให้ส้มจุกมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ปัจจุบัน
ส้มจุกกลายเป็นผลไม้หายาก มีราคาสูง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัม
ละ 200 บาท โดยผลผลิตมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 5 ผลต่อ 1 กิโลกรัม
จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เกษตรกรบางส่วนเริ่มหันมาสนใจปลูก
ส้มจุกเพิ่มขึ้น แต่ขาดองค์ความรู้ในการปลูก การขยายพันธุ์ และการดูแล
สวนส้มจุก ทำ�ให้อาชีพขยายพันธุ์ส้มจุกและดูแลสวนส้มจุกเป็นที่ต้องการ
ดังนั้น การส่งเสริมให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อ ยโอกาสในชุ มชนมีทักษะอาชีพการขยายพั น ธุ์ แ ละดู แ ลสวนส้ ม จุ ก
จึงสอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่
จำ�เป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง และถึงแม้ว่าจะไม่มีสวนหรือ
ที่ดินเป็นของตนเองก็สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019
ส่งผลให้แรงงานในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกัน
ทางสังคมจากการทำ�งาน บางส่วนขาดรายได้และบางส่วนประสบกับ
การว่างงาน วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะจึงได้จัดทำ�
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ การขยายพันธุ์และ
ดูแลสวนส้มจุกจะนะ โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา 
(กสศ.) มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น แรงงานนอกระบบ
จำ�นวน 20 คน ผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส จำ�นวน 5 คน ผู้สูงอายุที่ว่างงาน จำ�นวน 15 คน
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา จำ�นวน 10 คน รวม 50 คน
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการขยายพันธุแ์ ละดูแลสวนส้มจุก
จะนะ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดตั้งคณะทำ�งานที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อจัดทำ�
ฐานข้อมูลสวนส้มจุกและผู้ปลูกส้มจุก (3) เพื่อให้ประชากรวัยแรงงาน
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีความรูแ้ ละทักษะ
ในการขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุก สามารถขยายพันธุ์ส้มจุกจำ�หน่าย
ด้วยตนเองหรือเป็นผู้ให้บริการดูแลสวนส้มจุก (4) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
วิทยากรหลักสูตรการอบรมการขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุก และ (5)
เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้ปลูกและผู้ดูแลสวนส้มจุก
เป้าหมายสำ�คัญของโครงการ คือ การทำ�ให้ประชากรวัยแรงงาน
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในชุมชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีความรู้
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และทักษะในการขยายพันธุแ์ ละดูแลสวนส้มจุก เพือ่ สร้างรายได้และพัฒนา
อาชีพได้อย่างยั่งยืน บนฐานข้อมูลที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผน และกำ�หนดนโยบายเพื่อหนุนเสริมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส และเกิดเครือข่ายการทำ�งานทัง้ ในระดับตำ�บลและอำ�เภอทีเ่ ข้มแข็ง
โครงการมีกิจกรรมสำ�คัญประกอบด้วย การประชุมคณะทำ�งาน
เพื่อจัดตั้งคณะทำ�งาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ศาสนา สมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ เกษตรกรผู้ปลูกส้มจุกและตัวแทนกลุ่ม
เป้าหมาย ร่วมกันกำ�หนดแผน แนวทางการดำ�เนินการโครงการ และ
ติดตามผลการดำ�เนินงาน กิจกรรมนี้ส่งผลให้เกิดคณะทำ�งานที่มีบทบาท
ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมต่อมา มีการสำ�รวจข้อมูลเพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลสวนส้มจุก
และผู้ปลูกส้มจุก ทำ�ให้เกิดฐานข้อมูลสวนส้มจุกและผู้ปลูกส้มจุกในพื้นที่
อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลาและมีการนำ�ฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผน การตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการกำ�หนดนโยบายเพื่อ
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ทัง้ นีก้ ารพิจารณาคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย คณะทำ�งานของโครงการ
ได้ท�ำ การพิจารณาคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายในพืน้ ที่ 5 ตำ�บลของอำ�เภอจะนะ
ได้แก่ ตำ�บลแค ตำ�บลคู ตำ�บลขุนตัดหวาย ตำ�บลท่าหมอไทร และ
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ตำ�บลนาหว้า รวม 50 คน ประกอบด้วย แรงงานนอกระบบ จำ�นวน
20 คน ผูถ้ กู เลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โคโรนา
ไวรัส จำ�นวน 5 คน ผู้สูงอายุที่ว่างงาน จำ�นวน 15 คน และเยาวชน
นอกระบบการศึกษา จำ�นวน 10 คน
ตามมาด้ วยการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศั ก ยภาพวิ ท ยากร
หลักสูตรการอบรมการขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุก ทำ�ให้เกิดวิทยากร
ที่มีศักยภาพและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกอบรมการขยายพันธุแ์ ละดูแลสวนส้มจุก ได้ใช้หลักสูตรของ
วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพือ่ การมีงานทำ� ประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ โดยดำ�เนินงาน
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ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาดูงาน มีโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
ของส้มจุกจะนะ การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา
การให้น้ำ�และใส่ปุ๋ย โรคและแมลง การเก็บผลผลิต การรักษาผลผลิต การ
จำ�หน่ายและการตลาด การจัดทำ�บัญชีครัวเรือน และการออม การบริหาร
จัดการสวนส้มจุก และการใช้ส่ือออนไลน์ในการส่งเสริมการขายสินค้า
พร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับใช้ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่ม
เป้าหมาย
ทีส่ �ำ คัญ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดตัง้ เครือข่ายผูป้ ลูกและผูด้ แู ล
สวนส้มจุกและจัดทำ�แผนปฏิบัติการ ทำ�ให้เกิดเครือข่ายผู้ปลูกและผู้ดูแล
สวนส้ ม จุ ก ที่ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของสมาชิ กได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับตำ�บลและระดับอำ�เภอ
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ปัจจัยความสำ�เร็จ
ด้ ว ยศั ก ยภาพของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนส้ ม จุ ก จะนะซึ่ ง มี เ ครื อ ข่ า ย
ผู้ประกอบการสวนส้มจุกที่อาสาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ มีบุคลากร
ภูมิปัญญาที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและมีความพร้อม
สำ�หรับการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการขยายพันธุ์และดูแลสวน
ส้มจุก และมีสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอจะนะ เป็นภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน
บุคลากรและองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร ทำ�ให้โครงการประสบความสำ�เร็จ
อย่างดียิ่ง
อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ คือ วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ
มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอจะนะ
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ทีใ่ ห้การสนับสนุนบุคลากรและองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลแค ให้การสนับสนุนและอำ�นวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น
ด้านอาคารสถานที่ และการบริหารจัดการเชิงนโยบาย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลแค ให้การสนับสนุนบุคลากรและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
อำ�เภอจะนะ สนับสนุนข้อมูลและกำ�หนดนโยบายส่งเสริมการอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูส้มจุกจะนะ และผู้ประกอบการสวนส้มจุกจะนะ ที่ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนพื้นที่สวนสำ�หรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่ม
เป้าหมายเป็นอย่างดี
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5
แผนการผลิต
ส่งตลาดรถเขียว
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สืบเนื่องจากปัญหาการวางแผนการผลิตเพื่อจัดส่งผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภค ยังเป็นประเด็นสำาคัญที่ส่งผลต่อการตลาด เกษตรกรส่วนใหญ่
ที่มีการผลิตในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นรายย่อย มีพื้นที่การผลิต
ไม่มาก ต่างคนต่างทำาการผลิตของตน จึงเป็นโจทย์งานให้นักศึกษา
ฝึกงานเอกพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ 3 คน ใช้เวลาร่วมสองเดือนในการ
ศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด เพือ่ ช่วยตลาด
รถเขียวกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพในพืน้ ทีอ่ าำ เภอหาดใหญ่ ด้วยการลงวิจยั
เก็บข้อมูล พร้อมกับวิเคราะห์กระบวนการจัดทำาแผนการผลิตร่วมของ
เครือข่าย แนวทางที่ได้จะนำาไปขยายผลในแอปพลิเคชัน Green Smile
และการทำางานกับกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไป

กรอบแนวคิดการศึกษา

ทัง้ นีก้ ารศึกษาจะเน้นพิจารณารูปแบบการจัดโซ่อปุ ทาน (Supply
Chain) นั่นคือกิจกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าของเครือข่ายเกษตร
สุขภาพจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำาเภอหาดใหญ่ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตของ
เกษตรกรในเครือข่าย ผ่านการจำาหน่ายทางตลาดรถเขียวไปจนสู่การ
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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จำ�หน่ายผลผลิตจนถึงมือผู้บริโภค, การวางแผน (Plan) ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ การวางแผนการผลิตของเกษตรเครือข่ายเกษตรสุขภาพ
จังหวัดสงขลาในพื้นที่อำ�เภอหาดใหญ่ และการวางแผนรับซื้อผลผลิตของ
ตลาดรถเขียว, การหาวัตถุดิบ (Source) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือการหา
วัตถุดิบของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำ�เภอ
หาดใหญ่เพื่อการเพาะปลูกผักไร้สารพิษและการคัดเลือกผักไร้สารพิษของ
ของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาจากตลาดรถเขียว
เพื่อนำ�มาจำ�หน่าย, การผลิต (Make) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการปลูกผัก
ไร้สารพิษของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาในพื้นที่
อำ�เภอหาดใหญ่และการรับซื้อผักไร้สารพิษของเกษตรกรในเครือข่าย
เกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาจากตลาดรถเขียวเพือ่ นำ�มาจำ�หน่าย และการ
ขนส่ง (Delivery) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการจำ�หน่ายผักไร้สารพิษของ
เกษตรกรเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาให้กบั ตลาดรถเขียวและการ
จำ�หน่ายผักไร้สารพิษของรถเขียวให้กับผู้บริโภค
กลุ่มประชากรศึกษา มีผู้ผลิต 14 ราย ผู้บริโภค 20 ราย ตัวแทน
ตลาดรถเขียว 1 ราย

ผลการศึกษาสำ�คัญ

1) ผู้ผลิต พบว่ามีรูปแบบการผลิตทั้งผักระยะสั้น ระยะยาวและ
ผสมผสาน ผักทีป่ ลูกจะเน้นความต้องการจากตลาด ได้แก่ คะน้า กวางตุง้
ผักบุ้ง ผักกาดขาว ปลูกในแปลงผัก ผักยกแคร่ โรงเรือน และผสมผสาน
น้ำ�ที่ใช้มีทั้งน้ำ�บ่อ น้ำ�บาดาล น้ำ�ประปาภูเขา สระน้ำ� เกษตรกรบางส่วน
มีตลาดของตัวเอง บางส่วนส่งตลาดรถเขียว บางส่วนส่งตลาดในชุมชน
ปัญหาที่พบก็คือ ไม่มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ทำ�ให้ผลผลิตบางช่วง
ขาดหายหรือมีไม่ต่อเนื่อง ปริมาณยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะหน้าฝน
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เกษตรกรทีเ่ น้นการวางแผนการผลิตผักระยะยาวมีทงั้ หมด 2 สวน
ได้แก่ สวนครูแตนทีจ่ ะปลูกกล้วยน้�ำ ว้าและพืชผักแบบผสมผสานควบคูก่ บั
การทำ�ปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และสวนปานอิ่มยิ้มสุข
ที่จะเน้นปลูกพืชพันธุ์หายากประจำ�ถิ่นเพื่อจำ�หน่ายพันธุ์พืช แต่ทั้งนี้สวน
ปานอิ่มยิ้มสุขก็มีการปลูกพืชผักระยะสั้นอยู่บ้างแต่จะปลูกในปริมาณเพื่อ
การบริโภคเท่านั้นไม่ได้ปลูกเพื่อจำ�หน่าย
การวางแผนการผลิตของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกร
ส่วนใหญ่นิยมวางแผนปลูกผสมผสานมากกว่าการเน้นปลูกพืชระยะสั้น
หรือพืชระยะยาวเพียงอย่างเดียว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมวางแผนการ
ผลิตโดยยึดความต้องการของตลาดเป็นหลัก รูปแบบการวางแผนการผลิต
ของเกษตรกรในเครือข่ายเป็นผลทำ�ให้ผลผลิตของเกษตรกรมีความหลาก
หลายเช่นกัน แผนการผลิตของเกษตรกรยังอยู่ในลักษณะปัจเจกบุคคล
มากกว่าการวางแผนการผลิตแบบกลุ่ม
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เกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกแบบผสมผสานมีทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่
สวนครูแตน สวนทรัพย์สุวรรณ สวนผักลุงนุ้ยป้าสาว สวนเบญจพฤกษ์
สวนวัลลภ บ้านสวนครูตุ๊ สวนพรแผ่นดิน สวนไอดินอิ่มสุข สวนปานอิ่ม
ยิ้มสุข สวนศศิวิภจะ
การหาวัตถุดิบการผลิตของเกษตรกรสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกร
มีพื้นที่หรือแปลงการผลิตที่ต่างกันเป็นของตนเอง ส่งผลทำ�ให้ศักยภาพ
การเพาะปลู ก ของแต่ ล ะคนแตกต่ า งกั น อี ก ทั้ ง พื้ น ที่ ก ารผลิ ต ยั ง เป็ น ตั ว
กำ�หนดชนิดผลผลิตที่เกษตรกรเลือกเพาะปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่
การผลิตเป็นพืน้ ทีแ่ บบผสมผสาน และแปลงผักทัว่ ไป เป็นผลทำ�ให้ผลผลิต
ระยะสั้นประเภทผักกินใบที่อาจเกิดความเสี่ยงในการผลิตเมื่อถึงฤดูฝน
มีเกษตรกรส่วนน้อยทีม่ โี รงเรือนในการเพาะปลูก และเกษตรกรกลุม่ ดังกล่าว
ยังมีตลาดที่จำ�หน่ายผลผลิตเป็นของตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระบบ
น้ำ�บาดาลในการเพาะปลูก ส่งผลทำ�ให้โดยภาพรวมแล้วไม่มีปัญหาเรื่อง
ระบบน้ำ�ที่ใช้ในการเพาะปลูกเมื่อถึงฤดูแล้ง แต่ก็มีเกษตรส่วนหนึ่งใน
จำ�นวนใกล้เคียงกันที่ใช้น้ำ�บ่อในการเพาะปลูกซึ่งอาจส่งผลทำ�ให้เกิด
อุปสรรคในการเพาะปลูกเมื่อถึงฤดูแล้งได้
2) ผูบ้ ริโภค ลักษณะและความต้องการของผูบ้ ริโภค กลุม่ ผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่ของตลาดรถเขียวจะเป็นกลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม คนที่ รั ก สุ ข ภาพและเลื อ กที่ จ ะบริ โ ภคอาหารที่ ป ลอดภั ย
โดยจำ�นวนผู้บริโภคที่มาซื้อในแต่ละครั้งจะไม่เกิน 15-20 คน ผลผลิต
ที่ ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผลผลิ ต ประเภทคะน้ า กวางตุ้ ง
ผักเหลียง กล้วย และมีความต้องการในอนาคตที่อยากให้มีผลผลิต
ที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงพวกไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ เหตุผลที่เลือกซื้อ
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ผลผลิ ต จากตลาดรถเขี ย วเนื่ อ งจากเป็ น ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ มาตรฐานและ
สะอาดปลอดสารเคมี ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ และจุดบริการของตลาด
รถเขียวยังตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมและเอื้ออำ�นวยความสะดวกต่อ
ผู้บริโภค
ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ นของ
ตนเองมากกว่าซื้อไปให้แก่บุคคลอื่น ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกซื้อจะมีทั้ง
ช่วงเช้าและช่วงเย็นขึ้นซึ่งอยู่กับสถานที่ที่ตลาดรถเขียวให้บริการปริมาณ
ที่ต้องการซื้อจะอยู่ในปริมาณที่พอบริโภคในครัวเรือนแต่ละครั้ง (ชนิด
ผลผลิตที่ซื้อในแต่ละครั้งจะซื้อปะปนกันไปหลายชนิด) ทั้งผักกินใบและ
ผลไม้ ซึ่งจะตกอยู่ในปริมาณครั้งละไม่เกิน 1 กิโลกรัม ในราคาไม่เกิน
100 บาท ต่อคน
3) ตลาดรถเขียว เกษตรกรบางส่วนมีตลาดเพื่อจำ�หน่ายผลผลิต
เป็นของตนเอง ควบคูก่ บั ปริมาณผลผลิตทีม่ จี �ำ นวนไม่เพียงพอในการแบ่ง
จำ�หน่ายทำ�ให้ไม่สามารถส่งผลผลิตให้กบั ตลาดรถเขียวได้ เกษตรกรบางส่วน
คาดการณ์ว่าการจำ�หน่ายผลผลิตให้กับรถเขียวนั้นจะไม่คุ้มค่าต่อต้นทุน
การผลิตเนื่องจากการจำ�หน่ายให้กับตลาดรถเขียวจะมีการหักเปอร์เซ็นต์
รายได้ ปัจจัยดังกล่าวมีผลทำ�ให้เกษตรเลือกที่จะขายผลผลิตในตลาดของ
ตนเองมากกว่าส่งผลผลิตให้กบั ตลาดรถเขียว และเกษตรกรทีไ่ ม่ได้อยูบ่ ริเวณ
ใกล้เคียงกับตัวแทนตลาดรถเขียวต้องนำ�ผลผลิตไปจำ�หน่ายให้กับตลาด
รถเขียวด้วยตนเองทำ�ให้เกิดต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำ�ให้เกษตรกรมองว่าการส่งผลผลิตให้กับตลาดรถเขียวนั้นไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุน ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าให้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำ�บลควนลัง คูเต่า
ด้วยความสะดวกในการรับส่ง ระยะทาง และราคา ตลาดรถเขียวจะมี

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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ตารางแสดงความต้องการผลผลิตรายเดือน สื่อสารกับกลุ่มผู้ผลิต การ
ประชาสัมพันธ์ใช้กลุ่ม Line และข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Green Smile
เป็นฐานข้อมูล รวมถึงเป็นจุดนัดรับส่งผลผลิตผ่านตลาดรถเขียว
การวางแผนรับซื้อการผลิตของตลาดรถเขียว (Plan) ที่ผ่านมา
มีการสนทนาร่วมกันกับเกษตรกรผ่านกลุ่มไลน์เพื่อบอกแนวโน้มความ
ต้องการของตลาดรถเขียวให้กบั ผูบ้ ริโภคได้รบั รูล้ ว่ งหน้า และการตรวจเช็ค
ผลผลิตล่วงหน้าผ่านทางกรุ๊ปไลน์ และข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Green
Smile เพื่อสำารวจข้อมูลผลผลิตที่มีอยู่ของเกษตรกรแต่ละคน เพื่อนำามา
วางแผนการซือ้ ผลผลิตทีไ่ ม่ให้ชนิดผลผลิตเกิดความซ้าำ ซ้อนกันมากเกินไป
การคัดเลือกวัตถุดบิ ของตลาดรถเขียว (Source) คัดเลือกคุณภาพ
การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เช่น ลักษณะภายนอกที่ต้องดูสดสะอาด
มีขนาดตามมาตรฐาน ที่สำาคัญต้องผ่านการรองรับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS)
และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่อยู่ในเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตลาดรถเขียวให้บริการ
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ตลาดรถเขียว
ณ ที่ว่าการอำ�เภอหาดใหญ่

ตลาดรถเขียว
ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

การขนส่งของตลาดรถเขียว (Return) ตลาดรถเขียวเปิดให้บริการ
2 วันคือ ณ ที่ว่าการอำ�เภอหาดใหญ่ ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 07:00 น.
เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าทีน่ �ำ มาจำ�หน่ายจะหมด และ ณ ลานจอดรถทีห่ า้ ง
เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15:00 น. ไปจนกว่า
สินค้าทีน่ �ำ มาจำ�หน่ายจะหมด (ปัจจุบนั -สิงหาคม 2564 ได้หยุดเพราะปัญหา
โควิด) และมีชอ่ งทางการจำ�หน่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การสัง่ ซือ้
ผ่านกลุ่มไลน์ตลาดรถเขียว ในกรณีสั่งผ่านกลุ่มไลน์นั้นตัวแทนตลาดจะ
ถามความสะดวกในการรับผลผลิตว่าจะสามารถส่งของได้ที่ไหน

โอกาสและข้อจำ�กัด

1. ด้านศักยภาพ เกษตรกรเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา
ในพื้นที่อำ�เภอหาดใหญ่ มีศักยภาพในการปลูกผลผลิตที่มีความหลาก
หลายเพื่ อ ส่ ง ผลผลิ ตให้ กั บ ตลาดรถเขี ย วซึ่ ง ผลผลิ ต ของเกษตรกรมี ทั้ ง
ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการและอยู่เหนือความต้องการของตลาดและ
ผูบ้ ริโภค เกษตรกรสามารถกำ�หนดชนิดผลผลิตทีจ่ ะปลูกล่วงหน้าให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคได้โดยผ่านการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนตลาด
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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รถเขียวที่มีการสำารวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำาเสมอ
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการทำาเกษตรแบบอินทรีย์ มีวิธีการ
เพาะปลูกเพื่อป้องกันแมลงและศัตรูพืช และสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์
สำาหรับใช้ด้วยตนเอง ผลผลิตของเกษตรกรในเครือข่ายยังผ่านการรองรับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee
Systems : PGS) ที่เป็นตัวยืนยันความปลอดภัยของสินค้าสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัย
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2. สาเหตุ ข องปั ญ หา รู ป แบบการวางแผนการผลิ ต ของ
เกษตรกรที่ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะปั จ เจกมี ร อบการเพาะปลู ก ผลผลิ ต ชนิ ด
เดียวกันในระยะใกล้เคียงกันทำ�ให้ช่วงเวลาการเติบโตของผลผลิตจะอยู่ใน
ช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน รูปแบบการทำ�เกษตรอินทรีย์มีความจำ�เป็นต้องมีการ
เพาะปลูกแบบหมุนเวียนชนิดผลผลิตเพื่อป้องกันศัตรูพืช ส่งผลทำ�ให้
ไม่สามารถปลูกผลผลิตชนิดเดิมได้เมื่อเก็บผลผลิต ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรแต่ละคนทั้งเรื่องพื้นที่ แรงงาน และระบบน้ำ� มีผลต่อศักยภาพ
การผลิตและปริมาณการเก็บเกีย่ วผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรเครือข่าย
เกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาทีส่ ง่ ผลผลิตให้กบั ตลาดรถเขียวในปัจจุบนั ยังมี
จำ�นวนไม่เพียงพอต่อการส่งผลผลิตให้เกิดความต่อเนื่องในทุกสัปดาห์
3. ด้านโอกาส มูลนิธิชุมชนสงขลาที่ช่วยเหลือในการพัฒนา
แอปพลิเคชันกรีนสมายเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมการผลิตและการตลาด
ของเกษตรกร ที่ว่าการอำ�เภอหาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัลหาดใหญ่ ที่สนับสนุนโอกาสให้ตลาดรถเขียวได้ใช้พื้นที่ของตน
ในการเปิดตลาด กลุ่มผูบ้ ริโภคที่รักสุขภาพและพร้อมที่จะสนับสนุนสินค้า
หรือผลผลิตที่มาจากการทำ�เกษตรอินทรีย์ราคาของผลผลิตที่มาจากทำ�
เกษตรอินทรียจ์ ะมีราคาทีส่ งู กว่าผลผลิตตามตลาดทัว่ ไป กำ�ไรทีไ่ ด้จากการ
จำ�หน่ายผลผลิตก็จะสามารถนำ�มาต่อยอดเป็นต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น
ปัจจุบันยังมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำ�เกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
ซึ่งอยู่ภายนอกเครือข่าย ซึ่งในอนาคตสามารถชักชวนให้กลุ่มเกษตรกร
ดังกล่าวมาร่วมส่งผลผลิตให้ตลาดรถเขียว
4. ด้านอุปสรรค ฤดูฝนเป็นปัญหาสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลผลิตของ
เกษตรกรที่ไม่มีโรงเรือนในการเพาะปลูกได้รับความเสียหายจากน้ำ�ขัง
ทำ�ให้เกิดเชื้อรา ฤดูแล้งจะเป็นอุปสรรคที่ส่งผลในเรื่องของการขาดแคลน
น้ำ�ที่ใช้ในการผลิตเกษตรกรที่มีบ่อน้ำ�หรือสระน้ำ�จะประสบปัญหาในเรื่อง
ของปริมาณน้ำ�ที่ไม่เพียงพอ และศัตรูพืชเป็นปัญหาสำ�คัญของการทำ�
เกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช่สารเคมี
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน
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ข้อค้นพบสำ�คัญ

1. ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการเพื่ อ ประกอบการจั ด ทำ � แผนการผลิ ต ของ
เกษตรกร ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานการผลิต (ปัจจัยการผลิต ได้แก่
พื้นที่/รูปแบบแปลง/ระบบน้ำ�/แรงงาน/ผลผลิตแต่ละชนิด/ราคา ฯลฯ)
ตามปฏิทินแต่ละเดือน (จะนำ�ไปลงแอปพลิเคชัน ออกรายงานประกอบ
การจัดทำ�แผนการผลิตต่อไป)
2. ประเภทของเกษตรกรที่พบ ประกอบด้วยบุคคลที่ผลิตแบบ
บริโภคในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตกรทีม่ พี นื้ ทีเ่ ป็นสวน
เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มการผลิต และผู้ประกอบการ/ธุรกิจเพื่อสังคม
3. รูปแบบการตลาดของกลุม่ มีทงั้ ให้ผบู้ ริโภคมาซือ้ ถึงแปลง หรือ
เน้นตลาดในชุมชน เพื่อนบ้าน และผลิตเพื่อส่งตลาดกรีน ตลาดสด
ตลาดโรงพยาบาล
4. รูปแบบการผลิตที่สามารถทำ�ได้และควรส่งเสริม คือ การปลูก
ผักยกแคร่
5. การวางแผนการผลิตให้ตลาดรถเขียว จำ�แนกเป็น 2 ระดับ คือ
จัดการผลผลิตที่มีเพื่อส่งให้กับตลาดรถเขียวและอื่นๆ จะมีตารางปฏิทิน
รายเดือน 12 เดือนให้เกษตรกรที่พร้อมดำ�เนินการลงข้อมูลผลผลิต
ในแปลงในแต่ละเดือน รวมถึงราคา และจำ�แนกผลผลิตที่พร้อมส่งตลาด
รถเขียว และวางแผนการผลิตล็อตใหม่ โดยทดลองผักระยะสั้น คือ
ต้นอ่อนทานตะวัน ที่ต้องการ 2 กก.ต่อสัปดาห์ และผักระยะกลางคือ
ผักบุ้งจีน ที่ต้องการ 4 กก.ต่อสัปดาห์ และให้เกษตรกรวางแผนการปลูก
ไม่ให้ซ�้ำ กัน รับผิดชอบคนละสัปดาห์ตอ่ เดือน จัดตัง้ กลุม่ ไลน์เพือ่ การสือ่ สาร
การวางแผนผลผลิตโดยเฉพาะ ทดลองทำ�ให้ครบวงจร สรุปบทเรียนแล้วค่อย
ขยายผลต่อไป
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สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
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การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน

โดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
สถาบันสันติศึกษา
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การจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเข้าใจแนวคิดการใช้ประโยชน์และ
มูลค่าการพัฒนา
• รัฐเป็นศูนย์กลางของความเป็นเจ้าของโดยมีกฎหมายต่างๆ
		 อยู่ในมือ
• การเป็นเจ้าของทีไ่ ม่สมดุล รัฐพัฒนารูปแบบ การพัฒนาความ
		 เป็นเจ้าของ กับสิทธิชุมชนในฐานทรัพยากรไม่สมดุลกัน
• ทรัพยากรเป็นปัจจัยในความมัน่ คงในทุกมิติ หากจัดการไม่สมดุล
		 จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
• กรณีของโรงไฟฟ้าขยะการรับรู้ปัญหาเมื่อมีปัญหาต้องการให้
		 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างแบบไตรภาคี ประเด็น
		 สำ�คัญคือ กระบวนการให้เป็นแบบธรรมชาติ มีการร้องเรียนแบบ
		 ส่วนตัว หรือการสื่อสารสาธารณะ การเข้าพบผู้ว่าและร่วม
		 ประชุมไตรภาคี เงื่อนไขสำ�คัญคือ มีทีมวิชาการในพื้นที่ที่รู้
		 เทคนิคและเป็นคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม มีชอ่ งทางร้องเรียน
		 ที่สะดวกง่าย
• สวนผักคนเมืองเป็นมิติเชิงบวกไม่ต้องขัดแย้งกับใคร คิดต่อ
		 ได้เรื่อยๆ เป็นมิติที่น่าสนใจ และที่สำ�คัญสามารถสอดแทรก
		 ไปได้ในทุกกลุ่ม
• การจัดการในระบบครบเครื่องในระดับตำ�บลที่โคกม่วงใช้วิธี
		 วัฒนธรรม ใช้การเชื่อมโยงไปที่วิถีชีวิตกลุ่มคนเปราะบาง
		 โดยใช้ขอ้ มูลองค์ความรูใ้ นการจัดการ แยกขยะ และขยับไปสูก่ าร
		 ลดขยะ และต่อยอดกับสวนผักคนเมืองได้
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ประเด็ น เขาคู ห า เกิ ด จากกฎหมายเปิ ดให้ มี ก ารสั ม ปทาน
ชุมชนได้รับผลกระทบและไม่อพยพ กระบวนการที่สำ�คัญคือ
การเคลื่อนไหวของชุมชน ไม่มีทางที่ชุมชนจะไปใช้กฎหมาย
ที่ไม่ใช่กฎหมายของชุมชน ชุมชนใช้เครื่องมือสิทธิชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญ และมีขนั้ ตอนทีย่ ากลำ�บากแต่มที างเลือกทีส่ �ำ คัญ
แต่กฎหมายยังไม่ยุติ ได้เห็นว่ามีมิติที่เป็นปัญหาทรัพยากร
ที่สำ�คัญ
คลองภูมี เห็นจุดเด่นสำ�คัญในการจัดการตัวเองของชุมชน
ในทุกมิติในการเฝ้าระวังน้ำ�ท่วม บ่อทราย การฟื้นฟูป่า การ
ทำ�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แต่มีโจทย์ที่สำ�คัญคือกระบวนการ
เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องหรือไม่ ทำ�ให้เครือข่าย
ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในมิติอาชีพ
การจัดการทรัพยากร ยืนอยู่กับกลุ่มองค์กรชุมชนได้หรือไม่
อย่างไร หากไม่มีกิจกรรมที่พัฒนาเชิงเศรษฐกิจเชิงอาชีพ
ไปด้วยกันจะทำ�ให้การพัฒนาไม่ตอ่ เนือ่ ง และทีส่ �ำ คัญคือกลไก
หลักที่จะสนับสนุน กลไกหลักตัวหนึ่งคือ กลไกของชุมชนเอง
และการเชือ่ มโยงกับภาคีทส่ี นับสนุน โดยพยายามเสนอในเรือ่ ง
ของข้อบัญญัติของท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับภาคีอื่นอย่าง
ต่อเนื่อง
พื้นที่ม่วงงาม เป็นตัวแทนของหาดในประเทศไทยเป็นเงื่อนไข
ที่สำ�คัญ เรื่องแรกคือการใช้สื่อสาธารณะให้เป็นประเด็นระดับ
ชาติ นักการเมืองนำ�ไปเล่นต่อในสภา ศาลคุ้มครองชั่วคราว
ใช้ความรูค้ วามจริงเชิงประจักษ์ตอ่ สู้ เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนต้องเชือ่
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เช่น เกิดพายุเมือ่ ไหร่ชายหาดยังสวยเหมือนเดิม กระบวนการ
ขับเคลื่อนไปใช้ทั่วประเทศและขยับร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วย องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม
มีอีกกลุ่มหนึ่งคือ ทำ�โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างกึ่งแข็งและ
ไม่แข็ง
เงือ่ นไขการขยับสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนในสถานการณ์ ประเด็น
แรกคือการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย นโยบาย เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงงาน ไฟฟ้า ขยะ การ
ขับเคลื่อนเชิงมิติภูมินิเวศต้องพึ่งตนเองให้ได้ สร้างความ
เข้มแข็งและกลไกระดับจังหวัดเพือ่ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง กลไก
ระดับจังหวัดจะเป็นอย่างไร เป็นโจทย์สำ�คัญ โดยผ่านเวที
พลเมืองสงขลา เรื่องของการสื่อสารสาธารณะอย่างไร ต้องมี
เทคนิครูปแบบระยะเวลา การเชื่อมโยงภาคีที่เกี่ยวข้อง และ
ระบบข้อมูลองค์ความรูใ้ นการจัดการ ข้อกฎหมาย องค์ความรู้
ที่สื่อสารเป็น Softpower สำ�คัญและการปฏิบัติการร่วมเชิง
บูรณาการ เชิงความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
ภาคี เป็นเงื่อนไขที่จะอธิบายว่าเราจะขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
ได้อย่างไร ภาคีกลไกขับเคลื่อน ในช่วงสถานการณ์โควิด
เราสามารถทำ�ได้
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เทศบาลตำ�บลโคกม่วง อำ�เภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
จัดการขยะในพื้นที่ด้วยหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นก็คือการจัดทำ�กติกา
หรือธรรมนูญตำ�บล กำ�หนดเป้าหมายลดขยะในพื้นที่ ไม่มีการวางถังขยะ
แต่จะมีตารางเวลาและรถจากเทศบาลจัดเก็บขยะให้ตามวันเวลาทีก่ �ำ หนด
ร่วมกัน พร้อมมาตรการสำ�คัญ คือ จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทุกวันที่
14 กุมภาพันธ์ของทุกปี (ยกเว้นปีนที้ มี่ สี ถานการณ์โควิด) นำ�เงินทีไ่ ด้ไปจัดทำ�
“กองทุนขยะมีบุญ” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม
พร้อมยกตัวอย่างมาตรการและข้อมูลสำ�คัญ ดังเช่นเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2564 ได้มีการศึกษาองค์ประกอบขยะของตำ�บลโคกม่วง เพื่อนำ�
ข้อมูลมาหาแนวทางเพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหา จากการศึกษาขยะจำ�นวนรวม
น้ำ�หนัก 217.4 กิโลกรัม พบว่า
1) ขยะทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก โดยเฉพาะถุงใส่ของ
		 สั่งออนไลน์ = 148.2 กิโลกรัม คิดเป็น 68.17%
2) ขยะผ้าอ้อมสำ�เร็จรูป = 7 กิโลกรัม คิดเป็น 3.22%
3) ขยะอินทรีย์ คือขยะที่ย่อยสลายได้ สามารถนำ�มาเป็นปุ๋ยได้
		 อย่างดี = 44 กิโลกรัม คิดเป็น 20.24%
4) ขยะรีไซเคิลหรือขยะทีส่ ามารถนำ�มาขายได้ 18 กิโลกรัม คิดเป็น
		 8.28%
5) ขยะอันตราย = 0.2 กิโลกรัม คิดเป็น 0.09%
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เมื่อมีข้อมูลเช่นนี้แล้ว จึงออกมาตรการเพื่อให้ตำ�บลโคกม่วง
สะอาด ด้วยมาตรการเสริม ได้แก่
1. จัดการขยะพลาสติก โดยวิธีอีโคบริค
2. ขยะอินทรีย์ ทำ�เป็นปุ๋ย/อาหารสัตว์
3. ขยะรีไซเคิล นำ�ไปจำ�หน่าย หรือมอบให้เทศบาลนำ�ไปขาย
		 นำ � เงิ น เข้ า สู่ ก องทุ น ขยะมี บุ ญ เพื่ อ ดู แ ลผู้ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
		 ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบางทางสังคมต่อไป
4. ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย บรรจุภณ
ั ฑ์ใส่สารเคมี
		 รวบรวมใส่ถงั แดงทีบ่ า้ นผูน้ �ำ แล้วเทศบาลจะไปเก็บนำ�ส่งกำ�จัด
		 อย่างถูกวิธี
ทัง้ นีใ้ นส่วนขยะทัว่ ไปทีไ่ ม่สามารถนำ�มาทำ�ประโยชน์ได้แล้วให้น�ำ
ใส่กระสอบ/ถุง มัดให้เรียบร้อยนำ�มาวางหน้าบ้าน โดยทางเทศบาลจะมี
รถไปจัดเก็บไม่เกิน 07.00 น.ตามวันเวลาที่กำ�หนดและได้แจ้งไว้แล้ว
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พร้อมกับเชิญชวนให้จัดการขยะพลาสติก โดยวิธี “อีโคบริค”
Ecobrick (นำ�ขยะกระดาษและพลาสติกบรรจุขวด) ในระยะเวลา 2 เดือน
1) ทำ�ให้ทราบว่า อีโคบริค 1 ขวด (1.5 ลิตร) สามารถลดขยะ
		 พลาสติกได้ 0.5 กิโลกรัม 1 ครัวเรือนสามารถทำ�ได้ 2-3 ขวด/
		 เดือน
2) จากการเชิญชวนในการประชุม อสม.ตำ�บลโคกม่วงในทุกเดือน
		 พี่น้อง อสม. มีข้อตกลงกันว่าจะนำ�อีโคบริคมาบริจาคให้แก่
		 เทศบาล คนละ 1-2 ขวด/เดือน
3) จากการเชิญชวนในเวทีประชุมกำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำ�เภอ
		 คลองหอยโข่ง ในการประชุมกำ�นัน/ผูใ้ หญ่บา้ น ต้องนำ�อีโคบริค
		 มาคนละ 10 ขวด เพื่อมอบแก่ กศน.อ.คลองหอยโข่ง เพื่อให้
		 นักเรียนจัดทำ�โครงงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์
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4) จากการเชิญชวนในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
		 ต่างๆ ในอำ�เภอคลองหอยโข่ง ผลคือ ให้หน่วยงาน/องค์กร
		 ต่างๆ ไปขยายผลในองค์กรของตน
5) จากการลงเชิญชวนในการประชุมระดับหมูบ่ า้ น ได้บางหมูบ่ า้ น
		 แล้ ว นั้ น ผลคื อ ประชาชนจั ด ทำ � และนำ �ไปบริ จ าคให้ กั บ
		 ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน/บริจาคแก่เทศบาล
6) จากการเชิญชวน ในหน่วยสถานศึกษา/โรงเรียน ได้ลงไปบาง
		 โรงเรียนแล้วนั้น ผลคือ โรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนได้
		 ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมระดับครัวเรือนและโรงเรียน
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ
มูลฝอย โดยแปรรูปขยะเป็นหมวก ด้วยถุงน้ำ�ยาปรับผ้านุ่ม ถุงผงซักฟอก
กล่องต่างๆ
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมอาสาสร้างสุข
มีการรณรงค์ให้นำ�เปลือกไข่ทุกชนิด เปลือกหอยทุกชนิด = แลก
ต้นกล้าสวนครัว จัดทำ�โครงการลดขยะอินทรีย์ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ปุย๋ สูตร
แคลเซียมร่วมกับสหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์คลองหอยโข่ง จำ�กัด
โคกม่วงเป็นพื้นที่ทดลองใช้ “ผ้าอ้อมรักษ์โลก” ซึ่งเป็นผ้าอ้อม
สำ�เร็จรูปที่สามารถซักได้ ลดปริมาณขยะจากผ้าอ้อมสำ�เร็จรูปที่มีจำ�นวน
มาก ร่วมกับ พมจ.สงขลา
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ที่สำ�คัญ เพิ่มมาตรการ “ตะแกรงสะสมบุญ” นำ�ตะแกรงบรรจุ
ขยะรี ไ ซเคิ ล วางไว้ ใ นจุ ด ต่ า งๆ ของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น ระดมทุ น เข้ า มาสู่
“กองทุนขยะมีบญ
ุ ตำ�บลโคกม่วง” สำ�หรับดูแล ผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูด้ อ้ ยโอกาส
ผู้เปราะบางทางสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
และล่าสุดเมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา เวลา 14.00 น. เทศบาล
ตำ�บลโคกม่วง โดยนายสมนึก บุตรคง มอบหมายให้นายนิกร จุลนวล
ปลัดเทศบาล ร่วมกับกำ�นันวิโรจน์ ประกอบการ กำ�นันตำ�บลโคกม่วง และ
อสม.ในพื้นที่ ม.1 ม.3 ม.8 และ ม.9 มอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร น้ำ�
ปลากระป๋อง น้ำ�มัน หน้ากากผ้า บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป น้ำ�ปลา ฯลฯ) ให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียง เป็นการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
หมายเหตุ ตำ�บลโคกม่วง เป็นหนึ่งในพื้นที่ความร่วมมือจัดทำ�
ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา/สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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7
ห้องเรียน
สวนผักคนเมือง On Zoom

ความมั่นคงอาหาร

ในครัวเรือนสํำ�หรับคนเมือง
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ห้องเรียนสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ ดำ�เนินการโดยเครือข่าย
สวนผักคนเมือง มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา ปกติจะมีการนัดพบกันเดือนละครั้ง เปิดโอกาสให้
สมาชิกได้สัญจรไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของสวนผักคนเมือง มีกิจกรรม
การเรียนรู้ พบปะสนทนาสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบมาพบกันทุกวัน
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting
โดยมีครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี ผู้ช่วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และทีมสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เป็นวิทยากรหลัก ส่งเสริม
การผลิตเกษตรอินทรีย์ เป็นวิธกี ารทำ�ให้ครบวงจร ทัง้ วงจรต้นน้�ำ กลางน้�ำ
ปลายน้�ำ สร้างเป็นพืน้ ทีส่ าธิตในการสร้างความมัน่ คงในอาหาร จะไม่แยก
ออกจากด้านของเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ
การปลูกผักในพื้นที่เขตชุมชนเมือง แบบหมุนเวียนในระยะเวลา
3 เดือน มีผักรับประทานตลอด ดังนี้
1. ถัว่ งอก ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3 วัน จึงสามารถนำ�มาบริโภคได้
2. ยอดต้นตะวันอ่อน ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 7-10 วัน
		 จึงสามารถนำ�มาบริโภคได้
3. ต้นอ่อนผักบุง้ ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 7-10 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
4. ผักบุ้งจีน ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 14-24 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
5. กระเพรา ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 30-45 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
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6. คะน้า  ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 30-45 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
7. กวางตุ้ ง ฮ่ อ งเต้ ใช้ เ วลาในการเจริ ญ เติ บโต 35-45 วั น
		 จึงสามารถนำ�มาบริโภคได้
8. กรีนโอ๊ค ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 40-45 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
9. พริกขี้หนู ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 45-60 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
10. แตงกวา ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 45-60 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
11. มะเขื อ เปราะ ใช้ เ วลาในการเจริ ญ เติ บโต 45-60 วั น
		 จึงสามารถนำ�มาบริโภคได้
12. มะเขือเทศ ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 70-90 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
13. ชมจันทร์ ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 70-90 วัน จึงสามารถ
		 นำ�มาบริโภคได้
14. ข้ า วโพดหวาน ใช้ เ วลาในการเจริ ญ เติ บโต 70-90 วั น
		 จึงสามารถนำ�มาบริโภคได้
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วิธีการเพาะถั่วงอก ของป้าทุม

1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
5.
6.
		
7.
		

เจาะรูขวดน้ำ� ไม่ถี่หรือกว้างจนเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ด
ถั่วงอกตกลงมา
นำ�เมล็ดถั่วเขียวมาล้างน้ำ�เปล่า 1-2 น้ำ� เพื่อล้างฝุ่น และยา
ที่ติดอยู่บนเมล็ดถั่วเขียว
นำ�ถั่วเขียวมาแช่น้ำ�อุ่น จนน้ำ�ที่กำ�ลังอุ่นๆ คลายตัวจนเย็น
และเติมไตรโครเดอร์มา ลงไป 2 หยด แช่ค้างคืนเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วเน่า
นำ�ถั่วเขียวที่แช่อยู่ในไตรโครเดอร์มา มาล้างอีก 2-3 น้ำ�
นำ�ถั่วเขียวไปใส่ขวด เศษ 1 ส่วน 6 ของขวดที่เจาะไว้
เมื่อนำ�เมล็ดถั่วเขียวใส่ขวดเรียบร้อยแล้ว ให้นำ�ขวดมาเรียง
ในตะกร้าที่มีรู เพื่อทำ�ให้ต้นถั่วที่งอกออกมาไม่ล้ม
นำ�ตะกร้าที่มีขวดถั่วเขียวอยู่ใส่ลงไปในถุงดำ�เพื่อไม่ให้โดน
แสงแดด
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เมื่อทำ�ทุกขั้นตอนแล้ว ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนำ�ตะกร้าที่บรรจุขวด
น้ำ�ที่มีเมล็ดถั่วเขียวอยู่ออกมาจากถุงดำ� เพื่อรดน้ำ�ใส่เมล็ดถั่วเขียว 1 ครั้ง
โดยจะให้น�้ำ ไหลผ่าน 4-5 นาที จะทำ�ให้เมล็ดถัว่ ทีก่ �ำ ลังอุน่ ๆ กลับมามีความ
ชุ่มชื่นอีกครั้ง เมื่อรถน้ำ�เสร็จแล้วก็นำ�ตะกร้าที่บรรจุขวดน้ำ�ที่มีเมล็ด
ถั่วเขียวอยู่ใส่กลับลงไปในถุงดำ�เหมือนเดิม ซึ่งจะใช้เวลา 2-3 วัน
ก็สามารถนำ�มารับประทานได้แล้ว เป็นการปลูกผักแบบการใช้พื้นที่ที่มี
ความแคบ และนำ�สิ่งของที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในการทำ�การเกษตร
อย่างเช่น การนำ�ขวดน้ำ�มาใช้ปลูกถั่วงอกของป้าทุม

วิธีเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง ของป้าทุม

1.
		
2.
3.
		
4.
		
5.
		
		
		
6.
		
		
7.
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นำ�เมล็ดผักบุ้งมาล้าง 1-2 น้ำ� เพื่อล้างฝุ่นหรือยาที่ติดอยู่บน
เมล็ดผักบุ้งออก
แช่เมล็ดผักบุ้งด้วยน้ำ�อุ่นจนน้ำ�แปลสภาพมาเป็นน้ำ�เย็น
เติมไตรโครเดอร์มา ลงไป 2 หยด แช่คา้ งคืนเอาไว้ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ผักบุ้งเน่า
รินน้ำ�ที่แช่เมล็ดผักบุ้งอยู่ออกจนสะเด็ดน้ำ� และห่อด้วยผ้า
1 คืน กับ 1 วัน
เตรียมวัสดุทจ่ี ะนำ�มาเพาะใส่ในถาด อย่างเช่น ตะกร้าขนมจีน
แก้ ว น้ำ � ถาดใส่ ข องทั่ วไป ฯลฯ วั ส ดุ ที่ เ ตรี ย มเพาะจะมี
ขุยมะพร้าวผสมกับขี้ไส้เดือน ซึ่งจะใช้วัสดุ 2 ส่วน ขี้ไส้เดือน
1 ส่วน เอามาผสมให้เข้ากัน
นำ�เมล็ดผักบุ้งมาโรยบางๆ บนถาดที่มีวัสดุเตรียมปลูกอยู่
โดยจะโรยเมล็ดผักบุ้งให้เต็มถาดแต่เมล็ดผักบุ้งต้องไม่ซ้อน
หรือทับกัน
ใช้มือกดเบาๆ เพื่อให้เมล็ดจมลงไปในวัสดุเพาะ
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8. นำ�วัสดุเพาะมาโรยบนเมล็ดอีกครัง้ เพือ่ จะไม่ท�ำ ให้เมล็ดผักบุง้
		 กลิ้งออกจากวัสดุเพาะ และยังช่วยพลางสายตา นก หนู หรือ
		 สัตว์ชนิดต่างๆ ที่จะมากัดกินเมล็ดผักบุ้ง
9. ฉีดสเปรย์น้ำ�ให้ชุ่ม และนำ�กระดาษที่มีอยู่มาปิดทับเอาไว้
		 เพื่อช่วยเก็บความชื่นให้นานมากขึ้น
หากทำ�มากกว่า 1 ถาดขึน้ ไป ให้น�ำ ถาดมาวางทับซ้อนกันไว้ หากมี
เวลาให้รดน้ำ�วันละ 3 ครั้ง หรือถ้าไม่มีเวลาให้รดน้ำ�วันละ 2 ครั้งก็พอ
เช้า-เย็น โดยต้องเก็บถาดที่ปลูกผักบุ้งไว้ในที่ร่ม เมื่อผ่านมาถึงวันที่ 2
ให้ยกถาดที่ซ้อนกันนำ�มาวางเรียงกัน เพราะต้นผักบุ้งจะเติบโตขึ้นมา
เรื่อยๆ ซึ่งจะต้องฉีดสเปรย์นำ้�ให้ทั่วไม่ว่าจะเป็นกลางถาดหรือมุมถาด
ก็ตาม เพื่อจะทำ�ให้ความชุ่มชื้นมีความสม่ำ�เสมอ 2-3 วันแรกจะไม่ให้ต้น
ผักบุ้งโดนแสงแดด พอ 4-5 วันขึ้นไปสามารถให้ผักบุ้งโดนแดดอ่อนๆ ได้
ไม่วา่ จะเป็นแสงแดดตอนเช้า หรือตอนเย็นก็ได้ เมือ่ ครบ 7 วัน ก็สามารถ
นำ�มาบริโภคได้แล้ว
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วิธีปลูกผักบุ้งลงแปลง ของป้าทุม

1. หมักดิน เพื่อทำ�ให้หญ้าที่จะงอกออกมาน้อยลง		
2. โรยปูนขาวลงไปในแปลงที่จะปลูก เพื่อจะป้องกันการเน่าเสีย
		 ของผักบุ้ง
3. นำ�เมล็ดผักบุง้ มาแช่น�้ำ ทิง้ ไว้ 1 คืน และนำ�มาล้างอีก 1-2 น้�ำ
		 เพื่อทำ�ความสะอาดเมล็ดผักบุ้ง
4. นำ�เมล็ดผักบุ้งที่ล้างสะอาดแล้วใส่ตะแกรง เพื่อร่อนเอาเมล็ด
		 ที่โตไปลงแปลงปลูกก่อน
5. ใช้ น้ำ � หมั ก ขี้ วั ว ในการรดน้ำ � ซึ่ ง จะทำ � ให้ ผั ก บุ้ ง เขี ย วน่ า
		 รับประทาน โดยจะรดน้ำ� เช้า-เย็น
เมล็ดผักบุ้งที่ร่อนออกมาจะปลูกเมล็ดที่โตกว่าก่อน จากนั้นก็นำ�
เมล็ดทีเ่ ล็กกว่าไปปลูกอีกแปลงจะทำ�ให้ผกั บุง้ โตไม่พร้อมกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้เก็บ
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ผักบุง้ มารับประทานได้อย่างต่อเนือ่ งหมุนเวียนกัน ซึง่ ผักบุง้ แต่ละแปลงจะมี
อายุห่างกัน 4-5 วัน หรือ 1 สัปดาห์ โดยการตัดผักบุ้งมารับประทาน
จะตัดให้เหลือเอาไว้สกั 1 ข้อ เพือ่ ให้ผกั บุง้ ได้แตกใหม่ และนำ�มารับประทาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ผักบุ้ง 1 เมล็ดหรือ 1 ต้นจะตัดมารับประทานได้
2-3 ครั้งก่อนที่จะรื้อ และทำ�แปลงใหม่ ทั้งนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนได้อีกด้วย

สวนผักภูธาร การปลูก และจำ�หน่ายผักสลัด

โรงเรือนของสวนผักภูธารจะทำ�แบบยกแคร่ โดยใช้เหล็กยกแคร่สงู
ระดับเอว กว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร ต่อ 1 โรงเรือน ซึ่งโรงเรือนของ
สวนผักภูธารมีทั้งหมด 9 โรงเรือน 1 โรงเรือนจะปลูกผักได้ประมาณ
200 ต้น ลักษณะโรงเรือนจะดัดโค้งหลังคาอย่างง่าย ใช้ PE 150 ไมครอน
มุงหลังคากันน้ำ� ส่วนด้านข้างจะเปิดโล่งทั้งหมด ซึ่งจะเป็นโรงเรือน
แบบเปิดที่ไม่มีแมลงมารบกวนผัก โดยจะมีความแตกต่าง หากไปปลูกผัก
ในสวน ไม่วา่ จะเป็นสวนยาง สวนทุเรียน ฯลฯ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ของ
พวกแมลงจะทำ�ให้ผักเสียหายทันที
ขั้นตอนการเตรียมดิน
1. หน้าดิน
2. แกลบดิบ หรือแกลบดำ�
3. ขุยมะพร้าว
4. มูลขี้วัว
5. ใส่ EM น้ำ�สับปะรด และน้ำ�ตาลแดง
6. นำ�มาผสมให้เข้ากัน และหมักทิ้งไว้เพื่อเตรียมดินมาปลูกผัก
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ขั้นตอนการปลูกต้นกล้า 
1. ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการมา
2. โกยหน้าดิน และขี้ไส้เดือนจากแปลงที่ใช้ไปแล้ว นำ�มาร่อน
3. นำ�ดินที่ร่อนมาแล้วผสมกับแกลบดิบ 1 ต่อ 1
4. คลุกเคล้าแล้วบีบสังเกตดูถ้าไม่มีน้ำ�ออกมา และเป็นก้อน
		 แสดงว่ามีความชื้นพอดี
5. นำ�ดินที่ผสมแล้วมาใส่ในกระถางขนาด 4 นิ้ว
6. นำ�เมล็ดพันธุ์มาโรยในกระถางที่ได้ใส่ดินลงไปแล้ว โดยต้อง
		 โรยเมล็ดพันธุ์ห่างๆ ประมาณ 50 ต้น อัตราที่ต้นกล้า
		 จะรอดประมาณ 20 ต้น
7. นำ�น้�ำ ทีเ่ ป็นละอองมาฉีดเพือ่ ทีจ่ ะไม่ให้น�้ำ ลงไปในกระถางเยอะ
		 จนเกินไป
ซึง่ การเพาะ หรือปลูกต้นกล้าใช้เวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง ต้นกล้า
ก็จะงอกออกมา เมื่อต้นกล้าอยู่มาถึงวันที่ 3 ต้องนำ�ต้นกล้าออกมารับ
แสงแดดทันที เหตุผลทีต่ อ้ งนำ�ต้นกล้าออกรับแสงแดดเพราะถ้าผ่าน 3 วัน
ไปต้นกล้าจะไม่โตภายใน 45 วัน หรือไม่โตเลย แสงแดดทีต่ อ้ งให้ตน้ กล้าได้รบั
คือ 50%
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การย้ายต้นกล้า
เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 5 วัน จะต้องย้ายต้นกล้าไปไว้ในโรงเรือน
เพือ่ ป้องกัน นก หรือสัตว์ชนิดต่างๆ มาทำ�ลายต้นกล้า จากนัน้ เลีย้ งต้นกล้า
ตั้งแต่หว่านเมล็ดประมาณ 21 วัน กรณีต้นกล้าโตก่อน 21 วัน ให้นำ�
ต้นกล้าลงแปลงปลูกได้เลย เมือ่ นำ�ผักลงแปลงแล้ว สัตว์จ�ำ พวกหนอนก็เริม่
วางไข่ทนั ที เพราะก่อนทีเ่ ราจะนำ�ผักมาลงแปลงหนอนก็ได้วางไข่ในดินรอ
อยู่แล้ว โดยหนอนจะแพร่ระบาด และกัดกินพืชผักที่เราปลูกทันที ซึ่งจะ
ใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำ�จัดหนอน หรือเมล็ดทีม่ ากัดกินพืชผักทีป่ ลูก จะใช้
สารชีวภัณฑ์ฉีดกำ�จัดแมลงทุก 3 วัน ใน 1-2 อาทิตย์แรก
สารชีวภัณฑ์ คือ สารทีใ่ ช้ส�ำ หรับป้องกันกำ�จัดศัตรูพชื ทีผ่ ลิตหรือ
พัฒนามาจากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ แต่ไม่นับรวม
สารทีส่ กัด หรือแยกได้จากสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นสารเคมีเชิงเดีย่ ว เช่น ไพรีทรอยด์
นิโคติน อะบาเม็กติน ฯลฯ ซึง่ จะช่วยไม่ให้ราก และโคนของพืชทีเ่ ราปลูกเน่า
สิ่งที่ใช้ในการบำ�รุงผักอีกอย่าง คือ ฮอร์โมนนมสดไข่ไก่ น้ำ�หมัก
มูลขี้วัว และน้ำ�หมักหน่อกล้วยนำ�มาผสมให้เข้ากัน และใส่บัวรดน้ำ�รดทุก
อาทิตย์ให้ได้ 4 ครั้ง หรือรดทุกวันก็ได้แล้วแต่สะดวก ซึ่งจะช่วยเพิ่มธาตุ
อาหารให้แก่ดิน เหตุผลเพราะดินเดิมที่เคยปลูกไปแล้วอาจมีธาตุอาหาร
ไม่เพียงพอต่อการปลูกผักครั้งใหม่ ซึ่งฮอร์โมนนมสดไข่ไก่ น้ำ�หมักมูลขี้วัว
และน้ำ�หมักหน่อกล้วย จะสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินได้

การปลูกผักบนดาดฟ้า

การปลูกผักบนดาดฟ้าของคุณเจริญวุฒิ ไตรสุวรรณ แต่เดิมทำ�งาน
ด้านสถาปนิกอิสระ ได้กลับมาอยู่บ้านที่เป็นตึก 4 ชั้นและมีดาดฟ้า
ว่างอยู่ จึงมีความคิดว่าอยากออกแบบทำ�อย่างไรไม่ให้เกิดเป็นความเปล่า
ประโยชน์บนดาดฟ้าให้เกิดเป็นการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และแก้ปัญหา
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ที่ทำ�ให้เกิดอากาศร้อน จึงเริ่มคิดปลูกผักจากพื้นที่บนดาดฟ้ากว่า 100
ตารางเมตร จากที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเกษตรเลย และได้ทดลอง
ปลูกทดลองค้นหาไปเรื่อยๆ ต่อมาเริ่มทดลองการใช้ดินในการปลูกผัก
ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้นิสัยของดินกับพืชที่เหมาะสมกัน เช่น
พืชชนิดนีจ้ ะต้องปลูกด้วยดินร่วนปนทราย หรือปลูกด้วยดินร่วนอย่างเดียว
เป็นต้น จึงตัดสินใจที่จะปลูกผักไฮโดรฯ จากการใช้ระบบโครงเหล็กเป็นตัว
ให้น้ำ�วิ่งผ่าน และควบคุมการให้นำ้�ด้วยระบบอัตโนมัติ แต่ต่อมาเกิด
ปัญหาผลผลิตของผักไฮโดรฯ เพิ่มมากขึ้นจนล้นและเกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมี จึงรื้อการปลูกผักไฮโดรฯ ออก หันมาปลูกผักสวนครัวแทน เช่น
ผักหวาน ดอกมะลิ ผักชีฝรัง่ ชะอม ผักน้�ำ ตะไคร้ ผักบุง้ มะนาว ถัว่ ฝักยาว
แตงกวา กะเพรา โหระพา พริกขี้หนู อัญชัน ดอกแค เตยหอม เป็นต้น
มีวิธีการปลูกดังนี้
1. ทำ�การเพาะต้นกล้าจากเมล็ดพันธุจ์ นถึงกล้าพร้อมปลูกใช้เวลา
		 14-15 วัน
2. เตรียมดินโดยใช้ดินร่วนปนทราย พร้อมกับใช้ใบก้ามปูหมัก
		 ปุย๋ ค้างคาว ปุย๋ ไส้เดือน อิฐ และขุยมะพร้าว หลังจากนัน้ หมักทิง้ ไว้
		 7-10 วัน ใส่ดินในถุงหนักประมาณ 3 กิโลกรัม ให้เพียงพอ
		 กับปริมาณที่ยกเคลื่อนย้ายได้ไหว
3. จากนั้นนำ�ไปปลูกในแปลง และที่แปลงจะเป็นกระสอบขนาด
		 หน้ากว้าง 6 นิ้ว
4. ทำ � ชั้ นให้ เ หมาะกั บ ความสู ง ของผู้ ป ลู ก ประมาณ 1 เมตร
		 เพื่อความสะดวกในการดูแล
5. ใช้สแลนคลุม เพือ่ ชะลอการรับแสงแดดโดยตรงของต้นพืชและ
		 รับแสงมากเกินไป
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เทคนิคพิเศษการปลูกของคุณเจริญวุฒิ

1. ในการเตรียมดินของคุณวุฒนิ นั้ ได้ใช้วธิ กี ารใช้อฐิ ผสมไปพร้อม
		 กับการเตรียมดิน เพือ่ ต้องการทีจ่ ะให้รากของพืชเกิดความเย็น
		 มากขึ้น เกิดเป็นช่องว่างในอากาศได้เยอะต่อการปลูกบน
		 สภาพอากาศที่ร้อนบนดาดฟ้าทำ�ให้พืชไม่เกิดความเหี่ยวเฉา
2. ใช้ถ่านผสมไปกับการเตรียมดิน เพื่อต้องการให้ถ่านเข้าไป
		 กำ�จัดโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินได้ และสามารถป้องกันการ
		 ติดเชื้อของรากได้ดี
3. ใช้วธิ กี ารจัดหมวดของพืชทีป่ ลูก เนือ่ งจากสภาพอากาศทีร่ อ้ น
		 บนดาดฟ้า ตนจึงแยกออกเป็น 2 หมวดหมูด่ ว้ ยกัน 1) ชนิดที่
		 โดนแดดได้โดยไม่ต้องคลุมแดด เช่น มะนาว ตะไคร้ เป็นต้น
		 2) ชนิดที่โดนแดดได้ไม่นาน เช่น ผักบุ้ง ผักกาด เป็นต้น
ในการใช้ ด าดฟ้ า ของคุ ณ เจริ ญ วุ ฒิ เ พื่ อใช้ ใ นการปลู ก ผั ก นั้ น
ต้องการทีจ่ ะทำ�ให้เกิดเป็นความเย็นและต้องการใช้พชื มาคลุมเพือ่ ป้องกัน
ความร้อนจากแสงแดดที่มาสะสมอยู่ในพื้นปูนของดาดฟ้า เพราะการ ปลู
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กผั ก บนดาดฟ้ า แบบนี้ ล ดขยะจำ � พวกเศษอาหาร ที่ สำ � คั ญ ทำ �ให้ ตึ ก
เย็นลงกว่าเดิมมาก ช่วยให้ประหยัดไฟในการทำ�ความเย็นได้อีกไม่น้อย
เพราะได้จากน้�ำ ทีผ่ า่ นการรดให้กบั พืช ได้ไหลซึมสูพ่ นื้ ปูน อีกทัง้ ยังได้บริโภค
ผักทีป่ ลูกขึน้ มาเอง ทีม่ คี วามปลอดภัย สด สะอาดอยูต่ ลอดเวลา สามารถ
ลดความเสี่ยงที่จะต้องออกไปบริโภคผักตามท้องตลาดในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ได้อีกด้วย พร้อมกับมีชั้นดาดฟ้าที่เกิดเย็นใจในการ
พักผ่อนหย่อนใจ สแลนทีค่ ลุมในบางจุดทำ�ให้แดดในยามนีไ้ ม่รอ้ นมากนัก
สอดคล้องกับปูนทีไ่ ม่ได้คลายความร้อนออกมา จึงทำ�ให้การเดินชมแปลง
ผักบนดาดฟ้าได้สบายๆ เกิดความเขียวขจีตา เกิดเป็นความสบายใจ
การสร้างความมั่นคงอาหารในครัวเรือน สวนผักคนเมือง มีบัญชี
รายการเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด 29 รายการ ซึ่งเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดเป็น
พันธุ์พืชทั่วไปที่จะให้สมาชิกไปปลูก ก่อนจะนำ�มาเพาะนั้นต้องมีการ
ตากแดด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เชื้อราลดลง หากเป็นจำ�พวกถั่วฝักยาว
แตงกวา สามารถเพาะลงในกระถางขนาด 8-10 นิ้วได้เลย โดยไม่จำ�เป็น
ต้องให้พืชโดนแสงสว่างเต็มที่ สามารถนำ�แก้วพลาสติกเจาะรูให้มีอากาศ
หายใจครอบไว้เพื่อป้องกันแมลง ส่วนพืชพันธุ์ชนิดอื่นสามารถเพาะปลูก
ได้ในภาชนะตามความเหมาะสมได้เลย เช่น บวบ ขีพ้ ร้า ฟักข้าว ควรปลูก
ในภาชนะทีส่ ามารถเลือ้ ยได้ หรือมีซมุ้ ให้เกาะเมล็ดพันธุอ์ นิ ทรียห์ รือเมล็ด
พันธุ์พื้นเมืองสามารถเก็บอายุการรักษาได้ตลอด แต่มีระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตนาน
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วิธีก�รดูแลเมล็ดพันธุ์พืช

1. สังเกตเมล็ดพันธุ์ในส่วนของเปลือกว่าเป็นอย่างไร หากเป็น
เปลื อ กแข็งให้ใช้วิธีการแช่ในน้ำาร้อ นหรื อ น้ำา อุ่ น และหาก
เมล็ดพันธุ์ที่มีเปลือกบางให้ใช้วิธีของการแช่น้ำา 12 ชั่วโมง
ก่อนการนำาไปปลูก
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2. เมื่อได้เมล็ดพันธุ์พืชมาต้องกระตุ้นก่อน โดยใช้วิธีการนำ�
		 เมล็ดพันธุ์มาตากแดด เพื่อฆ่าเชื้อราหรือสิ่งที่ปนเปื้อนมากับ
		 เมล็ดพันธุ์ และเป็นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์

การปลูกฟ้าทะลายโจร โดยครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี

สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่จะช่วย
ในการบรรเทาอาการการติดเชื้อโควิด-19 และบรรเทาอาการเป็นหวัด
แก้เจ็บคอ น้ำ�หมูกไหล การติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งการใช้ฟ้าทะลายโจร
จะใช้เมื่อเริ่มมีอาการ 5 วันและไม่ควรเกินจาก 5 วันที่มีอาการ
การเพาะฟ้าทะลายโจรมี 2 วิธี ดังนี้
1. การเพาะโดยใช้เมล็ด สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้ประมาณ
5 เดือนครึง่ เริม่ ระยะจากการเพาะต้นอ่อนทีใ่ ช้ประโยชน์ได้ ออกใบในการ
เก็บเกี่ยวดอกและเมล็ด โดยให้สังเกตดอกของฟ้าทะลายโจรจะมีสีขาว
เมื่อออกดอกประมาณ 1 เดือนครึ่งก็จะแก่และแตกกระจาย หลังจากนั้น
ต้นก็จะตายทันที หรือหากไม่อยากให้ต้นตายไปจะต้องตัดเมื่อเริ่มออก
ดอก ต้นจะแตกกิ่งและเริ่มออกดอกใหม่จะต้องทำ�การตัดดอกอีกครั้ง
เพื่อรักษาต้นที่เราปลูกเอาไว้
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2. การขยายพันธุก์ งิ่ กิง่ ของฟ้าทะลายโจรจะประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ ลำ�ต้น ใบ ดอก ซึ่งมีวิธีการเพาะโดยใช้กระทิงแดงที่เป็นยาชูกำ�ลัง
เพื่อเร่งรากและลำ�ต้นแข็งแรงในการดูดน้ำ� โดยจะใช้จำ�นวน 1 ฝา
ใส่ลงไปในน้ำ�เพื่อแช่กิ่งประมาณ 5-10 นาที ในการดูดซึมสารต่างๆ
ที่อยู่ในกระทิงแดง โดยใน 1 ต้น สามารถตัดแยกออกมาได้อีกประมาณ
4 ต้น ดังนี้

- ราก จะตัดแต่งเพื่อทำ�การปักชำ� โดยการนำ�ไปแช่ในน้ำ�
- กิ่ง จะตัดในส่วนของกิ่งโคน กิ่งปลาย และกิ่งยอด โดยข้อที่ 1
ของกิง่ ส่วนล่างสุดจะใช้ส�ำ หรับการแตกราก ข้อที่ 2-4 จะใช้ส�ำ หรับแตกกิง่
โดยข้อแตกรากจะใช้ต้องเว้นไว้ประมาณ 1 เซนติเมตรเพื่อใช้ในการปักชำ�
และให้ตดั ใบออกให้เหลือใบละครึง่ เพือ่ ลดการคายน้�ำ และให้น�ำ กิง่ ในส่วน
ที่เตรียมไว้ไปแช่ในน้ำ�ประมาณ 5 นาที ซึ่งในส่วนของยอดนั้นจำ�เป็น
ต้องแยกกับกิ่งอ่อนและกิ่งแก่ในการปักชำ� โดยจะใช้เวลา 14-15 หรือ
21 วัน ในการออกราก
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วิธีการปักชำ� มี 2 วิธีดังนี้
- กิ่งอ่อนและกิ่งแก่ สามารถนำ�ไปปักชำ�ในภาชนะที่เตรียมไว้
ได้เลย เนื่องจากลำ�ต้นมีความแข็งแรงและไม่ส่งผลต่อการฉีกออกของกิ่ง
ในการปักชำ� เมื่อรากงอกเต็มที่ก็จะต้องนำ�ไปปลูกในกระถ่าง
- ยอดอ่ อ น ควรจะใช้ ไ ม้ จิ้ ม ฟั นในการเปิ ด รู ก่ อ นการปั ก ชำ �
ซึ่งไม่ควรที่จะปักลงไปโดยตรง เพราะจะทำ�ให้เกิดแผลถลอกได้ง่าย เมื่อ
รากงอก สามารถปลูกไว้ในภาชนะเดิมได้เลยไม่จำ�เป็นต้องย้ายไปปลูก
ในภาชนะอื่น

116

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9

ระยะทีม่ สี ารแอนโดรกราโฟไลด์ทดี่ ที สี่ ดุ คือ ระยะทีอ่ อกดอกบาน
50% หรือประมาณ 120 วัน โดยมีวิธีการนำ�ไปใช้ดังต่อไปนี้
- ตัดตั้งแต่โคนและเว้นรากเอาไว้ประมาณ 2-3 ข้อ เพื่อให้
สามารถแตกใหม่ได้อีก
- ล้างทำ�ความสะอาดและนำ�ไปตากแดด โดยเลือกใบทีไ่ ม่มเี ชือ้ รา
ปนเปื้อน
		

การปักชำ�ฟ้าทะลายโจร

โดยใช้วิธีการ 3 ข้อตัด เพราะจะได้จำ�นวนปริมาณเยอะขึ้น
ข้อ 1 ในการขยายพันธุ์พืช ส่วนที่อยู่ใต้ดิน คือราก
ข้อ 2-3 ส่วนบนดิน คือการแตกยอดออก
เหตุผลที่ใช้ 3 ขั้นตอน คือ สามารถขยายพันธุ์ให้ได้จำ�นวนต้น
มากขึ้น เนื่องจาก 1 กิ่ง สามารถแตกออกมาได้ 3-4 กิ่ง หากมียาชูกำ�ลัง
ก็สามารถนำ�มาผสมน้�ำ 1 ฝา เพือ่ ให้ในส่วนทีต่ อ้ งการปักชำ� ให้มลี กั ษณะ
สดชืน่ ขึน้ ก่อนจะปลูกลงดิน ระยะเวลา 4–5 วัน จะดูได้วา่ ฟ้าทะลายโจร
ติดหรือไม่ การรดน้ำ�เช้า 1 ครั้ง
หลักจากระยะเวลา 14 วัน รากจะออก และ 1 เดือน จะสามารถ
ปลูกลงดินได้ และต้องกดดินให้แน่น กดข้อให้ลงดินลึกประมาณ 1 ข้อ

วิธีการเตรียมหลุม

1. เตรียมแผงเพาะขนาด 60 หลุม ต่อ 1 แผง
2. ใช้ไม้นำ� เพื่อให้เป็นหลุม
3. กิ่งที่เตรียมไว้ ใส่ลงในหลุม และใช้มือกดดินให้แน่นขึ้น ระยะ
เวลา 1 อาทิตย์ จะสามารถดูได้ว่ากิ่งสมบูรณ์หรือไม่
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การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในการตากฟ้าทะลายโจร

1. ต้องล้างฟ้าทะลายโจรให้สะอาด
2. ตากลมให้แห้ง
3. เข้ า ตู้ อ บ เพื่ อให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นของอากาศ จะทำ �ให้
แห้งสนิท ไม่อบั ชืน้ ปลอดภัยจากฝุน่ ละออง โดยระยะเวลาการตากจะอยูท่ ี่
2-3 วัน และนำ�มาใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่น

สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยปรับลดความร้อน
ในร่างกาย เมื่อมีอาการไข้หวัด ไอ และเจ็บคอ เพื่อรักษาความสมดุล
ในร่ า งกาย จึ ง นิ ย มใช้ ป ระโยชน์ ฟ้ า ทะลายโจรในการรั ก ษาไข้ ห วั ด
ไข้หวัดใหญ่ บรรเทาอาการอักเสบ เช่น หลอดลมอักเสบ คออักเสบ
และต่อมทอนซิลอักเสบ ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เป็นต้น
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ดินพร้อมปลูกและไล่แมลง
มีส่วนผสมดังนี้
1. เนือ้ ดิน เลือกหน้าดินทีม่ จี ากดินในกระสอบก็ได้ หรือดินถมก็ได้
ซึง่ พอจะมีขยุ มะพร้าว แกลบดำ� ใบไม้แห้ง แต่ขาดธาตุอาหาร ทำ�ให้ผกั ไม่โต
นำ�ดินมาเทกองในกะบะ
2. ใส่เศษผัก เศษผลไม้ที่เหลือทิ้ง และสับให้ละเอียด
		 N หาได้จากผักหรือผลไม้เปลือกสีเขียว
		 P หาได้จากผักหรือเปลือกผลไม้สเี หลือง น้�ำ ตาล ม่วง น้�ำ เงิน
		 K ปุ๋ยคอก ก้อนเห็ดหมดอายุ
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3. ปุย๋ คอก ทีม่ าจากมูลสัตว์ ตากแดดให้แห้งฆ่าเชือ้ หรือไข่หนอน
ที่อาจผสมมา
4. ใส่ราเขียว นอกจากนั้นยังสามารถใส่เปลือกไข่ สารไล่แมลง
กากชา กลีบดาวเรืองลงไปด้วยกัน
5. คลุกด้วยกันกับน้ำ�หมักชีวภาพ (ควรหมักเองจากขยะเปียก
ในครัวเรือน)
6. เทใส่กระสอบทิ้งนอนไว้และหมั่นพลิกกลับไปมา ทิ้งไว้ในที่ร่ม
ไม่ต่ำ�กว่า 2 สัปดาห์ ก่อนนำ�ไปใช้
หมายเหตุ ดินพร้อมปลูกไม่เหมาะที่นำ�ไปปลูกแบบหยอดเมล็ด
ควรเพาะต้นกล้าก่อนนำ�ไปปลูก

ก้อนอาหารกลางสำ�หรับผัก
ก้ อ นอาหารกลางสำ � หรั บ ผั ก ใช้ สำ � หรั บ เป็ น ธาตุ อ าหารให้ ผั ก
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิน เพิ่มเติมจุลินทรีย์ให้กับพื้นดิน ซึ่งก้อนอาหารกลาง
สำ�หรับผักสามารถอยู่ในดินได้นาน โดยจะใช้ประโยชน์จากข้าวที่เหลือใช้
ในครัวเรือนมาทำ�เป็นก้อนอาหารสำ�หรับผัก

วิธีทำ�ก้อนอาหารกลางสำ�หรับผัก
1. นำ�ข้าวสุกหรือข้าวเสีย ข้าวเหลือทิง้ ในครัวเรือน นำ�มาเทใส่ถาด
คลุกกับขี้วัว รำ�ข้าวหรือแป้งข้าวสาลี
2. ราดด้วยน้ำ�หมักชีวภาพ และคลุกให้เข้ากัน
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3. นำ�กล้วยทีส่ กุ งอมแล้วมาปอกเปลือก ขยำ�กับกองข้าว ปัน้ เป็น
ก้อนเท่ากำ�ปั้น
4. นำ�ไปตากแดดให้หมาดประมาณ 30 นาที เก็บไว้ในที่ร่ม
รอจนเกิดฝ้าขาว
5. นำ�ไปฝังในดินกระถางปลูกต้นไม้ให้ผัก และทำ�ให้สิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ในดินดูดกลืนไปใช้
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การฝึกทำ�น้ำ�เอนไซม์
การทำ � น้ำ � เอนไซม์ ต้ อ งนำ � เศษหรื อ เปลื อ กผลไม้ ม าผสมกั บ
น้ำ�เปล่าและน้ำ�ตาลใส่ขวดทิ้งไว้ จะใส่ไว้ในขวดน้ำ�อัดลมหรือขวดน้ำ�ทั่วไป
ก็ได้ โดยการทำ�น้ำ�เอนไซม์ ต้องหมักไว้ในขวดน้ำ�อย่างน้อย 7 ถึง 14 วัน
เมือ่ ครบตามกำ�หนดเวลาแล้ว ให้น�ำ มากรองใส่อกี ขวด เพือ่ ให้เหลือแต่น�้ำ
เอนไซม์ ปริมาณน้�ำ ต้องมีความหวานกว่าตัวทีน่ �ำ มาหมัก คือ เปลือกผลไม้
ซึง่ คุณสมบัตจิ ะไม่เหมือนน้�ำ หมักทัว่ ไป เพราะน้�ำ หมักประเภทนีจ้ ะมีความ
หอมจากผลไม้ที่นำ�มาหมัก แต่ถ้าหมักเกิน 14 วัน หรือ 1 เดือน
น้�ำ หมักเอนไซม์ จะกลายเป็นน้�ำ หมักทัว่ ไปทันที ซึง่ กากทีก่ รองออกมาแล้ว
จะนำ�ไปทำ�เป็นปุ๋ยหมักโดยไม่ทิ้งให้เสียเปล่า น้ำ�หมักที่กรองออกมาแล้ว
จะนำ�ไปตั้งเอาไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดด เหตุผลเพราะแสงแดดจะทำ�ให้
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เกิดการสลายตัวของธาตุอาหาร จะมีวธิ ใี ช้ คือ ให้รนิ ใส่ฝาขวดน้�ำ ประมาณ
2 ฝา ผสมกับน้ำ�เปล่า 1 ลิตร และนำ�มาฉีดพ่น ราดรดให้กับพืชผัก หรือ
ต้นไม้ได้เลย

วิธีการทำ�น้ำ�เอนไซม์
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ขวดน้ำ� เปลือกผลไม้
น้ำ�ตาล น้ำ�สะอาด
2. นำ�เปลือกผลไม้มาทำ�ความสะอาด ถ้าผลใหญ่ให้แบ่งเป็นชิน้ เล็ก
แล้วใส่ในภาชนะขวดน้ำ� ตามอัตราส่วนโดยเหลือพื้นที่ของภาชนะเพื่อให้
อากาศภายในมีการหมุนเวียน
3. ปิดฝา และทำ�ประวัติติดข้างภาชนะดังนี้
		 - ชนิดของผลไม้
		 - วัน เดือน ปี
4. เมือ่ ได้ระยะเวลา 7-14 วันแล้ว กรองกากกับน้�ำ แยกออกจากกัน
5. นำ�ตัวกากที่ได้แยกออกจากน้ำ�แล้วไปทำ�เป็นปุ๋ยหมัก
6. นำ�น้�ำ ทีห่ มักแล้ว ประมาณ 2 ฝาของขวดน้�ำ มาผสมกับน้�ำ เปล่า
1 ลิตร และนำ�ไปพ่น หรือรดน้ำ�ผักได้เลย
ส่วนผสมและอุปกรณ์
1. เปลือกผลไม้
2. น้ำ�ตาลทรายแดง
3. น้ำ�เปล่า
4. ขวดน้ำ�
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วิธีการทำ�ถั่วงอกนาโน
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
2. ตะกร้าเล็กๆ ที่บรรจุขนมจีน
3. ผ้าขนหนู หรือกระสอบปานที่เก็บน้ำ�ได้นาน ให้ความชุ่มชื้น
ได้เป็นระยะเวลานาน
4. ถังที่มีฝาปิด หรือกล่องโฟม และมีรูด้านล่าง
วิธีขั้นตอนการทำ�
1. นำ�ถั่วเขียวมาล้างกับน้ำ�สะอาดเพื่อคัดเมล็ดเสียออก
2. นำ�ถัว่ เขียวทีล่ า้ งแล้ว มาแช่น�้ำ โดยจะใช้น�้ำ ร้อน 1 ถ้วย ผสมกับ
น้ำ�เย็น 1 ถ้วย ระยะเวลาในการแช่ประมาณ 3 ชั่วโมง
3. นำ�ผ้า หรือกระสอบปานที่ชุ่มน้ำ�มาวางในตะกร้า
4. นำ�เมล็ดถัว่ เขียวทีแ่ ช่น�้ำ ครบ 3 ชัว่ โมงแล้ว มาใส่ในกร้าทีม่ ผี า้
ชุ่มน้ำ�วางอยู่ และเกลี่ยให้เมล็ดกระจายโดยไม่ซ้อนกัน
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5. นำ�ตะกร้าอีกใบมาว่างทับตะกร้าทีไ่ ด้ใส่ถวั่ เขียวไปแล้ว แล้วทำ�
แบบเดิมเหมือนกับตะกร้าใบแรก ทำ�แบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอดี
กับความสูงของถังที่เราเตรียมไว้
6. จากนัน้ นำ�ถัว่ เขียวทีใ่ ส่ตะกร้าแล้ว นำ�มาใส่ในถัง และปิดฝาให้
เรียบร้อย รดน้ำ�ทุก 2 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดเวลา จะใช้เวลา
ประมาณ 3 วัน ก็สามารถเก็บมารับประทาน และจำ�หน่ายได้ หากจะหยุด
การเจริญเติบโต หรือรับประทานไม่ทันสามารถนำ�มาแช่ตู้เย็นได้ ถั่วงอก
จะอยู่ได้ประมาณ 7 วัน โดยไม่มีการเจริญเติบโต หรือยาวขึ้น
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8
10 ปี

ธรรมนูญลุ่มนํ้ำ�ภูมี
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ลุ่มน้ำ�ภูมีเป็น 1 ใน 10 ของลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย
ลำ�น้�ำ 35 สาย กินพืน้ ที่ 2 อำ�เภอคือ ควนเนียงและรัตภูมิ ในอดีตลุม่ น้�ำ ภูมี
มีความสำ�คัญต่อระบบนิเวศและการก่อตั้งชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่
ลุ่มน้ำ�ที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ในทุกด้าน ป่าต้นน้ำ�เต็มไปด้วยพืชสมุนไพร
ไม้หายาก แต่มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อมีการให้สัมปทานป่าไม้ พื้นที่กลางน้ำ�
มีคลองสำ�คัญคือคลองเคียน ลอดผ่านเขาคูหา ต่อมามีการให้สัมปทาน
ระเบิดหินเขาคูหา และการทำ�บ่อทรายเถือ่ น ปลายน้�ำ เคยเป็นท่าเรือขนส่ง
สินค้า มีการค้าขาย เป็นแหล่งสัตว์น้ำ�ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความเป็นทะเล
3 น้ำ� ต่อมาสภาพน้ำ�เปลี่ยนแปลงไป อดีตมีความเชื่อว่าน้ำ�ที่นี่ใสสะอาด
เป็ น น้ำ � ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผลจากการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งไม่ คุ้ ม ค่ า และไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ทรัพยากรค่อยๆ เสื่อมโทรมและหดหายไป
จึงได้เกิดการรวมตัวของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ขึ้นเป็น “เครือข่ายอนุรักษ์และ
พัฒนาลุ่มน้ำ�รัตภูมี” (นำ�ชื่อรัตภูมิมารวมกับภูมี-หมายถึงอาณาจักร
ดินแดง) ในปี พ.ศ.2547 นำ�โดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และกลุ่ม
อนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น น้ำ�ตก วิถี
วัฒนธรรม สภาองค์กรชุมชน ประกอบ
กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ส ายน้ำ �
ภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารล่ อ งแพแลคลอง
จัดการขยะ ลาพา เชื่อมโยงเครือข่าย
ต้นน้ำ� กลางน้ำ� ปลายน้ำ�
ต่ อ มาปี 2552 มี แ นวคิ ด
ที่จะจัดทำ� “ธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี” ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกติกา ข้อตกลง สัญญา
ระเบียบหรือข้อปฏิบัติ ให้ชุมชนใน
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พืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ได้ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ปรารถนาให้มคี วาม
สมดุลกันระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนหลักศาสนา
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของคนในพื้นที่
ลุม่ น้�ำ ฐานคิดนีร้ วมกับจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร นำ�มาสูก่ ารสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน หลอมรวมดวงใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนำ�
ไปสูก่ ารพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของชุมชน ในการดูแลทรัพยากร
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ภูมี จนแล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี 2554

เป้าหมายการดำ�เนินงาน

•
•
		
		
		
•
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เป็นกติกาหรือข้อตกลงของชุมชนที่ใช้ร่วมกัน
เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างให้เกิดสังคมที่เป็นสุขของคนในชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรม มีความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บนฐานหลักศาสนา
วิถภี มู ิปญ
ั ญา ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้องถิน่
เพื่อสร้างจิตสำ�นึก สร้างความตระหนักถึงสิทธิชุมชน ในการ
ร่วมกันจัดการชุมชนท้องถิ่นตนเอง
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• เพื่อพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนไปสู่การ
		 จัดการตนเอง ในทุกด้านในชุมชนท้องถิ่นให้ได้จริง
• มุ่งให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำ�นาจในการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากร
		 ที่ มี อ ยู่ ข องชุ ม ชน บนฐานคิ ด ที่ ป ระชาชนในแต่ ล ะชุ ม ชน
		 ท้ อ งถิ่ น เข้ า ร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ นใจอย่ า งเสมอภาค
		 เท่าเทียม การติดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของที่
		 เป็นผูก้ �ำ หนดเอง และบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบ ความโปร่งใส
		 และตรวจสอบติดตามได้
กระบวนการได้มาซึง่ ธรรมนูญลุม่ น้�ำ ภูมี ได้มตี วั แทนในทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ภูมี ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน
จากชุมชน ประชาชน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย วัด มัสยิด กลุ่ม องค์กร
สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ท่องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ชว่ ยกันระดมความคิดยกร่างธรรมนูญลุม่ น้�ำ
ภูมีขึ้น จากนั้นได้นำ�ร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี ไปทำ�การประชาพิจารณ์
ในพื้นที่ต่างๆ โดยจัดเวทีเพื่อนำ�เสนอร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี และเปิด
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำ�
รวม 10 เวที มีผู้เข้าร่วมประมาณ 450 คน จากนั้นได้มีการทำ�การ
ประชาพิจารณ์เวทีใหญ่อีก 1 ครั้ง เพื่อนำ�เสนอร่างธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมิ
ที่ผ่า นการปรั บ แก้แล้วต่อที่สาธารณะ เพื่อลงฉั น ทามติ ใ นการรั บ ร่ า ง
ธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมีและการประกาศใช้
โดยความสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งซาติ
(สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
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7 ขั้นตอนดำ�เนินการ

1. เปิดเวทีหมู่บ้าน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่จะ
ทำ�ให้หมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นอยู่เย็นเป็นสุข ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ยกร่างธรรมนูญชุมชน โดยตัวแทนจากชาวบ้านในประเด็น
ต่างๆ โดยนำ�ข้อมูลจากเวทีหมูบ่ า้ น ในข้อ (1) มายกร่าง พร้อมความคิดเห็น
เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ครบถ้วนในเรื่องนั้นๆ
3. นำ�กรอบแนวคิดร่างธรรมนูญชุมชน จัดเวทีในระดับหมู่บ้าน
โดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ แก้ไข เพิ่มเติม ปรับแก้ให้ตรง
กับความต้องการ
4. นำ�ข้อมูลจากเวทีทมี่ กี ารปรับแก้ไขแล้วในข้อ (3) มาจัดทำ�เป็น
รูปเล่มร่างธรรมนูญชุมชน
5. นำ�ร่างธรรมนูญชุมชน จัดเวทีประชาพิจารณ์ในระดับหมู่บ้าน
ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด ลุ่มน้ำ� เพื่อให้ชาวบ้านร่วมรับรองธรรมนูญนี้
6. เมื่อมีการประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนแล้ว ควรมีการตั้งคณะ
ทำ�งานขึ้นมา เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงของทุกภาคส่วน
ตามที่บัญญัติไว้หลังจากที่ประกาศใช้แล้ว
7. การจัดให้มีการประชุมประจำ�ปี เพื่อเป็นเวทีทบทวนแผนงาน
ตรวจสอบการนำ � แผนไปปฏิ บั ติ และนำ � ข้ อ เสนอของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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เนื้อหาหลักประกอบด้วย 6 หมวด

หมวดที่ 1 ปรัชญาแนวคิดของธรรมนูญลุ่มน้ำ�ภูมี
			
ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�ธรรมนูญ
หมวดที่ 2 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			
ข้อที่ 2 ด้านการอนุรักษ์
			
ข้อที่ 3 ด้านการฟื้นฟู
			
ข้อที่ 4 ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
			
ข้อที่ 5 แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดในพื้นที่
			
ข้อที่ 6 การจัดการมลพิษ
หมวดที่ 3 การศึกษาและพัฒนาคนในลุ่มน้ำ�
			
ข้อที่ 7 พื้นที่การเมืองภาคพลเมือง
			
ข้อที่ 8 อัตลักษณ์ของพื้นที่ และคนลุ่มน้ำ�
			
ข้อที่ 9 การสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
				
(ทั้งในระบบและนอกระบบ)
หมวดที่ 4 สิทธิชุมชนและการอยู่ร่วมกันของคนในลุ่มน้ำ�
			
ข้อที่ 11 สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม
หมวดที่ 5 ลักษณะทางสังคมและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำ�
			
ข้อที่ 12 ประเพณีวัฒนธรรม
			
ข้อที่ 13 วิถีชีวิต
			
ข้อที่ 14 ภูมิปัญญา
			
ข้อที่ 15 ศาสนา
			
ข้อที่ 16 การประกอบอาชีพ
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หมวดที่ 6 การบริหารจัดการธรรมนูญบนฐานการมีสว่ นร่วม
			
ข้อที่ 17 การจัดการงบประมาณบนฐานการมีส่วน
				
ร่วมโดยมีรปู แบบทีเ่ หมาะสมกับคนในพืน้ ที่
				
ลุ่มน้ำ�
			
ข้อที่ 18 กลไกหรืองค์กรระดับลุ่มน้ำ�ในการบริหาร
				
จัดการธรรมนูญ

ผลที่ได้
1. เป็นโอกาสให้แกนนำ� ชุมชน ได้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ปัญหาของชุมชน ในพื้นที่มีปัญหาหลักๆ คือ ป่าไม้ถูกทำ�ลาย บ่อทราย
การสัมปทานเหมืองหินเขาคูหา โรงงานปล่อยน้�ำ เสีย สารเคมีในพืน้ ทีเ่ กษตร
ฯลฯ
2. แกนนำ�ในพืน้ ทีเ่ ห็นความสำ�คัญ มีการจัดกลไกในการเฝ้าระวัง
และอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำ�ธรรมชาติ เช่น
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ อสม. กลุ่มวิทยุ ว.แดง พระสงฆ์
โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ปราชญ์ ชาวบ้าน NGOs ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหลักในการ
ขับเคลื่อน และมีผู้นำ�ทางการ ผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล เกษตรตำ�บล สาธารณสุขอำ�เภอ พัฒนาชุมชน ฝายจัดการน้�ำ ที่
3 ชะมวง
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3. เกิดการทำ�งานร่วมกันกับเครือข่ายภาคีตา่ งๆ เข้ามาช่วยหนุน
เสริมกระบวนการ เช่น อบต.ท่าชะมวง เทศบาลนาสีทอง กองประสานงาน
กลางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายลุ่มน้ำ� เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
สงขลา เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ�เขาพระ เครือข่ายศึกษาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำ�ภูมี สภาวัฒนธรรมอำ�เภอรัตภูมิ
คณะกรรมการเครือข่ายทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลาสาขารัตภูมิ โรงเรียนบ้านคลองคล้า อำ�เภอควนเนียง
โรงเรียนสิรวิ ณ
ั วลี 2 โรงเรียนบ้านโคกค่าย วัดเจริญภูผา สมาคมเกิดมาต้อง
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ฝายส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาที่ 3 ชะมวง เครือข่าย
วิทยุชุมชนสงขลา เครือข่ายบินหลาหาข่าว เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ�
และกล้วยไม้ปา่ รองเท้านารีเขาแก้ว เครือข่ายเกษตรอาสา ตำ�บลท่าชะมวง
กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ตำ�บลเขาพระ กลุ่มป่าชุมชนจังโหลน
กลุ่ม อสม. หมู่ที่ 14 คูหาใต้ กลุ่มเดินไปคุยไปเลาะหาของดีอำ�เภอ
รัตภูมิ กลุ่มเกษตรชุมชนบ้านห้วยโอน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านในไร่
กลุ่มเกษตรธรรมชาติทิพย์คีรี
4. การสื่อสาร การทำ�งานอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ให้ความสำ � คั ญ กั บทุกเพศทุกวัย เน้นการสื่อ สารแบบไม่ เป็ น ทางการ
ปากต่อปาก ร้านน้ำ�ชา แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านตัวแทนชุมชน
ผ่านจุดประสานงานกลางตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� ปลายน้ำ� ผ่านแกนนำ�
ผ่านสื่อมวลชน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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5. การจัดการความรู้ มีการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน
สำ � รวจข้ อ มู ล สายน้ำ � ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น รวบรวม
รายงานการประชุม และมีนวัตกรรมพืน้ ที่ การค้นหาปัญหาลุม่ น้�ำ ด้วยการ
เดินสำ�รวจสายน้ำ� ล่องแพแลคลอง โดยกลุ่มนักเรียนร่วมทำ�กิจกรรม
การพั ฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ นวั ต กรรมกระบวนการ
ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการ อาศัยผสมผสานความรู้ กระบวนการ
เทคนิค สามารถนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาลุม่ น้�ำ อย่างได้ผล นวัตกรรมการจัดการ
โดยหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการทำ�งาน
และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญ
6. เปิดเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะและเชิงประเด็นพลเมือง เพือ่ ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหา ในรูปแบบประชาสังคม คือ เปิดเวทีประชาพิจารณ์ การรับฟัง
ความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งมีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านรูปแบบ “สภาพลเมืองลุ่มน้ำ�ภูมี”
7. อำ�เภอรัตภูมิ จัดให้เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำ�รัตภูมี
เป็นกลไกร่วมของอำ�เภอในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในพื้นที่
8. สร้างความร่วมมือกับภาคการเมืองในการผลักดันให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาและการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น มีคำ�สั่งงดเว้น ยกเลิก
และชะลอการทำ�บ่อทราย เหมืองหินในพื้นที่ และโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ปล่อยน้ำ�เสีย
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9. เปลี่ยนพื้นที่การต่อสู้เป็นพื้นที่เรียนรู้ เช่น พื้นที่เขาคูหา ได้มี
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนทั้งภายในและภายนอก พื้นที่
ป่าต้นน้ำ� เช่น ห้วยไหลแคมป์ปิ้ง ท่องเที่ยวเกษตร พื้นที่ปลายน้ำ� เช่น
ฟาร์มทะเล การแปรรูปปลากระบอกเค็ม
10.การสร้างความร่วมมือกับท้องถิน่ หน่วยงาน การเมือง ในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร เช่น วันลุ่มน้ำ�ภูมี 13 มิถุนายนของทุกปี จัดให้มี
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ�
11.ประชุมคณะทำ�งานเพื่อจัดกลไกขับเคลื่อนวางการดำ�เนินงาน
ภายใน
12.ร่วมกับเครือข่ายสายน้ำ�สีเขียวในการผลักดันการจัดการน้ำ�
ระดับภาค
13.ร่ ว มกั บ คณะการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม มอ.ในการประเมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ทะเลสาบ
สงขลา
10 ปีผ่านไป เครือข่ายฯ ได้มีการสรุปบทเรียนการใช้ธรรมนูญ
ลุ่มน้ำ�ภูมีพบว่า จุดเด่นของธรรมนูญ เป็นความฝันร่วมของคนในพื้นที่
จำ�นวนหนึง่ โดยเฉพาะเครือข่าย ได้หลอมรวมจิตใจ ใช้อา้ งอิงเพือ่ มีสว่ นร่วม
การพัฒนาให้มีความสมดุล สร้างกระแสทางเลือกการพัฒนาไม่สุดโต่ง
ไปทางใดทางหนึง่ เช่น กรณีตา้ นทานการระเบิดหินทีผ่ ดิ กฏหมาย ช่วยเอือ้
ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงสิทธิพลเมือง สิทธิชุมชนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ การ
ร่วมมือกันต่อต้านการทำ�บ่อทรายเถือ่ น การพัฒนาคนผ่านโรงเรียนพลเมือง
โรงเรียนสิทธิชุมชน การรวมตัวเป็นองค์กรสมาคมฯ

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน 135

แล้วเป็นความภาคภูมิใจของคนตัวเล็กๆ ที่รวมตัวกันประกอบ
กิจกรรมสาธารณะ เชื่อมร้อยผู้คนต้นน้ำ� กลางน้ำ� ปลายน้ำ�
มีการผลักดันให้มีวันลุ่มน้ำ� ทุกวันที่ 13 มิถุนายน เป็นต้น
ทว่าก็ยังมีจุดที่ยังต้องผลักดันต่อไป อาทิ การผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำ�ไปออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น การทำ�งานของ
เครือข่ายอนุรกั ษ์และพัฒนาฯ ในสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีคนใหม่ๆ
คนรุ่นใหม่เข้ามาในกระบวนการพัฒนา ประกอบกับวิธีการทำ�งานที่
เปลี่ยนจากเดิม หรือการผลักดันรางวัล “คนดีศรีภูมี”
โดยมีแนวทางที่จะดำ�เนินการต่อไปดังนี้
1. ทบทวนการดำ � เนิ น งานของเครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาฯ
เชือ่ มโยงกลไกการทำ�งานแบบเครือข่ายแนวราบ ต้นน้�ำ กลางน้�ำ ปลายน้�ำ
ประสานเพื่อนใหม่ คนรุ่นใหม่ ขยายผลให้เกิดการรับรู้ร่วมกับหุ้นส่วน
การพั ฒ นา ที่ จ ะมาร่ ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นงานด้ ว ยกั น บนฐานเคารพ
ความคิดความเชื่อที่แตกต่าง หลากหลายในวิธีการ ทั้งใช้งบประมาณและ
ไม่ใช้งบประมาณ แต่มีเป้าหมายร่วม มีพื้นที่การพูดคุยร่วมกัน มีกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การศึกษา CHIA (การประเมินผลกระทบระดับชุมชน)
สำ�รวจพื้นที่ลุ่มน้ำ� ขอบเขตคลองให้เป็นปัจจุบัน
2. ทบทวนธรรมนู ญ ลุ่ ม น้ำ � ภู มี ปรั บ ปรุ งในส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ดำ�เนินการได้ หรือมีเงือ่ นไขทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ต่อยอดสิง่ ดีๆ ทีไ่ ด้ท�ำ ไปแล้ว
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ
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3. ผลักดันให้วันลุ่มน้ำ�มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น พร้อม
ตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ�ปลายทางจะต้องดีขึ้น เป็นวาระร่วมกันของคนลุ่มน้ำ�
4. พั ฒ นาคนผ่านโรงเรียนสิทธิชุมชน/โรงเรี ย นพลเมื อ ง นำ �
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเข้าสู่ระบบการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ
(มีข้อมูลว่าเด็กในพื้นที่ปลายน้ำ�เป็นเด็กฉลาด ได้คะแนนสูงระดับจังหวัด
น่าศึกษาว่าสัมพันธ์กับการได้อาหารของพื้นที่ทะเล 3 น้ำ�หรือไม่)
5. นำ�ต้นทุนด้านการท่องเทีย่ ว ประเพณีวฒ
ั นธรรม พืชสมุนไพร/
ไม้หายาก นิทานพื้นบ้าน 1,000 เรื่อง มาต่อยอดสร้างคุณค่าเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ฯลฯ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน
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9
Save หาดม่วงงาม:

การต่อสู้ บทเรียน
และชัยชนะ
ภาคพลเมือง

อภิศักดิ์ ทัศนี : Beach for life, กันยายน 2564
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ในห้วงเวลาปีทผี่ า่ นมาจนถึงวันนี้ หลายคนคงได้ยนิ กระแสการต่อสู้
ของประชาชนในนาม Save หาดม่วงงาม ที่เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายว่า
พวกเขาต่อสู้จากประเด็นชายหาดบ้านม่วงงามที่กำ�ลังมีกำ�แพงกันคลื่น
จากประเด็นการต่อสูข้ องชุมชนเล็กๆ จนกลายเป็นกระแสสาธารณะทีม่ กี าร
พูดถึงในวงกว้าง #Saveหาดม่วงงาม ได้ขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์ในช่วงต้น
สัปดาห์ของเดือนมิถุนายน 2563 และการต่อสู้ครั้งนี้ประชาชนได้รับ
ชัยชนะ พวกเขาสามารถปกป้องชายหาดม่วงงามจากกำ�แพงกันคลืน่ ไว้ได้
กรณีการต่อสู้ ความเคลื่อนไหวของประชาชนม่วงงามถือเป็น
บทเรียนการต่อสู้ของภาคประชาชนที่สำ�คัญ ถือเป็นหมุดหมายแห่งการเ
ปลี่ยนแปลงในประเด็นเรื่องชายหาด และเป็นภาพสะท้อนปัญหาเชิง
โครงการในการดำ�เนินนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน
การต่อสู้ของประชาชนม่วงงาม ได้สะท้อนการยืนหยัดของประชาชน

ภาพ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของประชาชนชาวม่วงงาม
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อย่างหนักแน่นในการปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน หากจะเริ่มต้นทำ�ความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ
หาดม่วงงามและความเคลือ่ นไหวของประชาชนชาวม่วงงามนัน้ คงต้องเริม่
จากการรู้จักชายหาดม่วงงามเสียก่อน

หาดม่วงงาม: หาดสมบูรณ์ที่กำ�ลังเปลี่ยนไป

ชายหาดม่วงงาม อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชายหาดสีขาว
ทิวสนร่มรื่น หาดที่ไม่ห่างไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลามากนัก หาดม่วงงาม
ถื อ เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชนและ
ประชาชนละแวกใกล้ เ คี ย ง ชายหาดม่ ว งงามในสายตาของคนทั่ วไป
คนต่างถิ่นอาจไม่ต่างอะไรกับหาดอื่นๆ และอาจไม่มีความหมายมากนัก
แต่ส�ำ คัญคนม่วงงามทีเ่ กิดและเติบโตบนผืนแผ่นดินม่วงงาม หาดม่วงงาม
คือพื้นที่ชีวิต และส่วนหนึ่งของความทรงจำ�ของพวกเขา
หาดม่วงงามไม่ใช่เพียงแค่หาดทรายสีขาว และทิวสนสีเขียว แต่คอื
พื้นที่แห่งชีวิตของชาวประมงม่วงงาม ทุกวันเราจะพบว่ามีการจับสัตว์น้ำ�
หาหอยเสียบ การวางอวนทับตลิ่ง รุนเคย การจอดเรือ การตากปลา
และสัตว์น้ำ�ต่างๆ วิถีชีวิตของชาวประมงเกิดขึ้นบนชายหาดแห่งนี้และ
หาดทรายผื น นี้ ห ล่ อ เลี้ ย งชี วิ ต สร้ า งรายได้ กั บ คนม่ ว งงามมาช้ า นาน
ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารทำ � ประมง หาดม่ ว งงามยั ง เป็ น ห้ อ งสปาธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ ที่ทุกเช้าๆ คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุของม่วงงามจะจูงมือกัน
มาพร้อมกับจอบ เสียม เพือ่ ขุดทรายและนอนฝัง่ ตัว ให้เม็ดทรายผืนทราย
ดูดซับและบำ�บัดโรคภัยต่างๆ ในร่างกาย ผู้ใหญ่บางคนมีความทรงจำ�
อั น มี คุ ณ ค่ าในช่ ว งฤดู ว ะแตก (ทางระบายน้ำ � จากแผ่ น ดิ น ลงสู่ ท ะเล
บริ เ วณริ ม ทะเลจะเปิ ด ออกเป็ น ทางด้ ว ยแรงดั น ของน้ำ � จากแผ่ น ดิ น )
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วะแตก กับการก่อกองทราย แบบทีเ่ รียกว่า หยอด เจ้าเย่ เป็นความทรงจำ�
ร่วมบนผืนทรายแห่งนีข้ องผูใ้ หญ่ทคี่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นเด็ก หาดม่วงงามจึงไม่ใช่
แค่ผืนทรายสีขาวที่ไร้ชีวิต แต่เป็นผืนทรายแห่งชีวิตของคนม่วงงาม
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ชายหาดม่วงงามขาวสวย กว้างยาวในช่วงปลอดมรสุม และหดสัน้
คลื่นกระหน่ำ�ถาโถมฝั่งในยามมรุสม เมื่อครั้งผ่านมรสุมไปหาดม่วงงาม
คลื่นเดิ่งหรือคลื่นแต่งหาดก็จะมีสภาพหาดกว้างยาว เม็ดทรายขาวดังเดิม
หาดม่วงงามเป็นเช่นนี้มาช้านาน แม้ในยามมีพายุมรสุมรุนแรง
ในวันที่ 4 มกราคม 2561 พายุปาบึกพัดผ่านชายฝั่งในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สร้างความเสียงหายแก่พื้นที่
ชายฝัง่ และบ้านเรือนของประชาชนจำ�นวนมาก แต่ส�ำ หรับชายหาดม่วงงาม
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พายุพัดผ่านกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ภาพ
เปรียบเทียบหาดม่วงงามในวันทีพ่ ายุเข้า และหลังพายุพดั ผ่านไป ชายหาด
ยังคงเหมือนเดิม ไม่ใช่เพียงแค่ภาพถ่ายในช่วงพายุปาบึกพัดผ่านเท่านั้น
ทีเ่ ป็นหลักฐานยืนยันว่าหาดม่วงงามไร้การกัดเซาะชายฝัง่ ข้อมูลการศึกษา
เส้นแนวชายฝั่ง โดย ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง อาจารย์ประจำ�

ภาพ ชายหาดม่วงงามก่อนพายุบาปึกพัดผ่าน 4 มกราคม 2561

ภาพ ชายหาดม่วงงามหลังพายุบาปึกพัดผ่าน 10 มกราคม 2561
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ภาพ เส้นแนวชายฝั่งชายหาดม่วงงาม พบมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุวา่ พบการกัดเซาะ
และทับถมสลับกันไป โดยเกิดการกัดเซาะมากที่สุดด้วยอัตราการกัดเซาะ
1.946 เมตรต่อปี (การกัดเซาะน้อย 1-5 เมตรต่อปี) และพบการทับถม
มากที่สุดในช่วงเมษายน 2558 ถึงสิงหาคม 2558 ในอัตรา 4.029 เมตร
ต่อปี ทัง้ นีพ้ บว่าในภาพรวมตัง้ แต่ปี 2556 ถึง 2562 ชายหาดม่วงงามระยะทาง
630 เมตรในหมู่ที่ 7 นี้ ชายหาดเกิดเปลี่ยนแปลงสุทธิในลักษณะของการ
ทับถมในอัตรา 1.929 เมตรต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานสถานภาพ
ชายฝั่งทะเลที่รายงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2561 (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2562) ที่ไม่พบข้อมูลการกัดเซาะชายหาดม่วงงามอยู่ในรายงาน
จากหลักฐานทั้งหมด เป็นที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ไม่ว่า
จะเป็นทางวิชาการ หรือในสายตาของคนม่วงงามที่อยู่อาศัยกับชายหาด
ม่วงงาม หาดม่ ว งงามไร้การกัดเซาะชายฝั่ง อย่ า งรุ น แรง หาดทราย
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
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ถึ ง แม้ ว่ า ชายหาดม่ ว งงามที่ เ ป็ น พื้ น ที่ แ ห่ ง ชี วิ ต ความทรงจำ �
ของผูค้ นม่วงงาม และสถานะไร้การกัดเซาะชายฝัง่ อย่างรุนแรง แต่หายนะ
กำ�ลังจะเกิดขึน้ กับหาดม่วงงาม เมือ่ “กำ�แพงกันคลืน่ ” คืบคลานมาถึง……

กำ�แพงกันคลื่น หายนะชายหาดม่วงงาม

กำ�แพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ถือเป็นหายนะของชายหาดม่วงงาม
ก่อนทีจ่ ะรับรูว้ า่ หายนะทีจ่ ะเกิดขึน้ คืออะไร เราควรทำ�ความรูจ้ กั และเข้าใจ
กำ�แพงกันคลื่นหาดม่วงงามเสียก่อน “กำ�แพงกันคลื่น” เป็นโครงสร้าง
ป้องกันชายฝั่งรูปแบบหนึ่ง กำ�แพงกันคลื่นมักสร้างติดประชิดชายฝั่ง
มีหน้าทีป่ กป้องแผ่นดินด้านหลังกำ�แพงกันคลืน่ ไม่ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
จากอิทธิพลของคลื่น ถึงแม้กำ�แพงกันคลื่นจะป้องกันแผ่นดินด้านหลัง
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็จริงอยู่ แต่การสร้างกำ�แพงกันคลื่นนั้นมีราคาที่ต้อง
จ่ายสูงมากเช่นกัน
กำ�แพงกันคลื่นหาดม่วงงาม หรือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งม่วงงาม อำ�เภอสิงนคร
จังหวัดสงขลา ดำ�เนินโครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 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) โดยโครงสร้างกำ�แพงกันคลื่นชายหาดม่วงงามทั้ง 3 เฟสนั้น
มีรปู แบบลักษณะเป็นกำ�แพงกันคลืน่ แบบขัน้ บันได ความยาวโดยรวมของ
กำ�แพงกันคลื่น (จากฝั่งถึงทะเล) 21 เมตร มีรูปแบบแปลนดังภาพ
กำ�แพงกันคลืน่ หาดม่วงงาม ถือเป็นหายนะของชายหาด เนือ่ งจาก
ผลกระทบของกำ�แพงกันคลื่นที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งอย่าง
สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน 145

ถาวร การทำ�งานวิชาการของกลุ่ม Beach for Life ได้รวบรวมผลกระทบ
ของกำ�แพงกันคลื่นโดยเทียบเคียงบทเรียนจากพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- การก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นชายหาดม่วงงามนั้น ตั้งอยู่บน
ชายหาด จากแบบแปลนโครงสร้างบ้างส่วนของกำ�แพงกันคลืน่ ยืน่ ล้�ำ ลงไป
ในทะเล ซึ่งคลื่นสามารถขึ้นมาถึง ทำ�ให้คลื่นปะทะกำ�แพงกันคลื่นและ
ตะกรุยทรายหน้ากำ�แพงกันคลื่นออกไป จนทำ�ให้ท้องน้ำ�หน้ากำ�แพง

ภาพ เปรียบเทียบชายหาดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี 2010-2019 ชายหาดหายไป หลังสร้างกำ�แพงกันคลื่น
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ภาพ ชายหาดทรายแก้ว สร้างกำ�แพงกันคลื่นชายหาดหายไป
และเกิดการกัดเชาะชายฝั่งต่อเนื่อง

ภาพ ชายหาดอ่าวน้อยก่อนและหลังมีกำ�แพงกันคลื่น

กันคลืน่ ลึกขึน้ ทำ�ให้ชายหาดทีเ่ คยมีหน้ากำ�แพงกันคลืน่ หายไปอย่างถาวร
ดังเช่น กรณีชายหาดปราณบุรี ชายหาดอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และหาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา
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- ในช่วงมรสุม คลื่นที่ปะทะกำ�แพงกันคลื่นจะมีความรุนแรง
มากขึ้น และคลื่นจะกระโจนข้ามกำ�แพงกันคลื่นเข้ามาในแผ่นดิน น้ำ�เค็ม
ดิน และเศษขยะจากทะเลจะถูกคลื่นซัดข้ามกำ�แพงเข้ามา และไอน้ำ�เค็ม
ที่ปะทะจากกำ�แพงกันคลื่นจะฟุ้งไปไกล ทำ�ให้สาธารณูปโภค บ้านเรือน
ของประชาชนได้รับความเสียหายจากไอน้ำ�เค็ม
- ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดคือ เมื่อก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นหาด
ม่วงงามระยะที่ 1 ความยาว 710 เมตรแล้วนั้น จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างรุนแรงด้านท้ายน้ำ�ของกำ�แพงกันคลื่น นั้นหมายความว่า ระยะที่
711 เมตรเป็นต้นไปนัน้ จะเกิดการกัดเซาะชายฝัง่ อย่างรุนแรง ซึง่ ผลกระทบ
ในประเด็นนี้นั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบดี และเพราะมีระบุอยู่

ภาพ คลื่นปะทะกำ�แพงกันคลื่น บริเวณบ้านหน้าศาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตัวอย่างผลกระทบด้านท้ายน้ำ�ของกำ�แพงกันคลื่น
บริเวณหาดทรายแก้ว จังหวัดสงขลา

ภาพ เส้นแนวชายฝั่งในอีก 25 ปี โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
พบว่าท้ายกำ�แพงกันคลื่นระยะที่ 1 มีการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง
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ในการศึกษาโครงการดังกล่าวว่า หากมีการก่อสร้างระยะที่ 1 เสร็จสิ้น
อีก 25 ปีชายหาดบริเวณสนามฟุตบอล (สิ้นสุดกำ�แพงกันคลื่นระยะที่ 1)
จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ลึกเข้ามาในแผ่นดินกว่า 100 เมตร
และเป็นเหตุให้ต้องทำ�โครงการระยะที่ 2 เพื่อป้องกันต่อไป
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีกำ�แพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ถือได้ว่า
เป็นหายนะที่จะเกิดกับชายหาดม่วงงาม ชาวบ้านหลายคนที่ออกมา
เคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นชายหาดม่วงงาม ได้ตั้ง
คำ�ถามกับกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า “การันตีได้ไหมว่า สร้างกำ�แพง
กันคลื่นแล้วชายหาดที่เขารักจะไม่หายไป ?” “สร้างกำ�แพงกันคลื่นแล้ว
ชายหาดจะไม่กัดเซาะชายฝั่งไปจนถึงวัดจันทร์ซึ่งเป็นชุมชนถัดไปจาก
ม่วงงาม ?” “สร้างแล้วจะไม่เป็นแบบหาดทรายแก้ว ทีค่ ลืน่ โถมข้ามกำ�แพง
เข้ามาจนน้ำ�ท่วมขังในช่วงมรสุม ?” คำ�ถามเหล่านี้คือความห่วงกังวล
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ โครงการ แต่ไม่มใี ครกล้าการันตีได้เลยว่า สิง่ ทีพ่ วกเขา
กังวลจะไม่เกิดขึ้นถ้าดำ�เนินโครงการก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่น
เมือ่ หลักฐานเชิงประจักษ์ของกำ�แพงกันคลืน่ ทีเ่ กิดขึน้ กับชายหาด
ต่างๆ เช่น หาดทรายแก้ว หาดปราณบุรี หาดหัวหิน หาดอ่าวน้อย
หาดเหล่านี้ล้วนมีกำ�แพงกันคลื่นและทุกๆ หาดเกิดผลกระทบเหมือนกัน
หมด และความสงสัย กังวลใจของประชาชนที่มีต่อโครงการไม่ได้ถูก
คลีคลายจากเจ้าของโครงการทำ�ให้นำ�มาสู่การเคลื่อนไหวอย่างหนักแน่น
เพื่อปกป้องชายหาดม่วงงามอันเป็นที่รักของพวกเขา ในนาม Save
หาดม่วงงาม
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ถอดรหัสบทเรียนการต่อสู้ของพลเมืองม่วงงาม

การต่อสู้เคลื่อนไหวของประชาชนชาวม่วงงามและก่อเกิดกลาย
เป็นกระแสสาธารณะ ในแฮชแท็กทีร่ จู้ กั กัน #Saveหาดม่วงงาม ซึง่ อาจจะ
เรียกได้ว่า ขบวนการ Save หาดม่วงงาม เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2563
ในช่วงทีเ่ สาเข็มและแท่งเหล็ก รถแบ็คโฮกำ�ลังขุดตอกบนชายหาดม่วงงาม
ประชาชนม่วงงามเริม่ ต้นชูปา้ ย และเคลือ่ นไหวในโลกออนไลน์ ยืน่ หนังสือ
ต่อหน่วยงานต่างๆ มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รมิ ชายหาด การจัดเสวนา
ฟ้องคดีตอ่ ศาลปกครอง ใช้กระบวนการทางการเมืองของรัฐสภา จนไปถึง
การประท้วงปักหลักนอนหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาเป็นระยะ 4 คืน
5 วัน จนท้ายที่สุด โครงการดังกล่าวถูกชะลอไป และศาลปกครองมี
คำ�สั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กรมโยธาธิการฯ ชะลอโครงการจนกว่าศาลจะมี
คำ�พิพากษา ตลอด 4 เดือน บนการต่อสู้ เคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นจนได้
รับชนะ สามารถปกป้องชายหาดม่วงงามจากกำ�แพงกันคลื่นได้ จากลอง
ถอดรหัสออกมาจะพบว่าปัจจัยสำ�คัญๆ ของประชาชนม่วงงามที่ปกปักษ์
รักษาหาดม่วงงามไว้ได้ในสายตาของผู้เขียนมี 4 ประการ
ประการที่ 1 : ประชาชนม่วงงามรูจ้ กั สือ่ สาร และสร้างพลังร่วม
จากสาธารณะ จนประเด็นเล็กๆ ระดับชุมชนกลายเป็นระดับประเทศ
สาธารณะรับรู้ ช่วยกันสื่อสารบนโลกออนไลน์ การสื่อสารของประชาชน
ม่วงงาม โดยการชูป้าย การทำ�คลิปความรู้ การทำ�เพจ โพสต์ แชร์
ประกอบกับการเคลื่อนไหวในพื้นที่ ทำ�ให้กระแสของชายหาดม่วงงามนั้น
อยู่บนโลกออนไลน์ และให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ทำ�ให้ความรู้เรื่องผล
กระทบของกำ�แพงกันคลื่นนั้นถูกขยายต่อในสาธารณะ
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ประการที่ 2 : การยืนหยัดด้วยความรู้และความจริง การต่อสู้
ของประชาชนม่วงงามนัน้ หนักแน่นเพราะยืนหยัดอยูบ่ นความรูแ้ ละความ
จริง พวกเขาใช้ข้อมูลทางวิชาการ ภาพถ่าย และความจริงเชิงประจักษ์
ในการต่อสู้ โดยยืนหยัดว่า หาดม่วงงามไร้การกัดเซาะชายฝัง่ จึงไม่จ�ำ เป็น
ต้องมีก�ำ แพงกันคลืน่ การใช้ภาพถ่ายหาดต่างๆ ทีเ่ กิดกำ�แพงกันคลืน่ แล้ว
ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่างๆ มาจัดแสดง โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย การทำ�เช่นนี้
ทำ�ให้การต่อสู้มีนำ้�หนัก มีเหตุผล จนรัฐไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่
ชุมชนร่วมกันยืนหยัดได้
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ประการที่ 3 : การถูกกดทับจากภาครัฐ : การต่อสู้ เคลื่อนไหว
ของประชาชนม่วงงามนั้นอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด
19 ทำ�ให้รัฐประกาศ พรก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรค มีการประกาศเคอร์ฟิว
ห้ามรวมตัวกัน ซึ่งทำ�ให้การเคลื่อนไหวในพื้นที่ของประชาชนทำ�ได้ยาก
มาก แต่ ป ระชาชนม่ ว งงามก็ ใ ช้ ส ถานการณ์ ช่ ว งนี้ เ คลื่ อ นไหวบนโลก
ออนไลน์ รวมถึงการทำ�ป้ายติดตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อสื่อสารเจตนารมณ์
และการรวมตัวของประชาชนบริเวณชายหาดเพือ่ แสดงพลังของประชาชน
ต่อโครงการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถูกกดดันจากรัฐโดยมีการนำ�
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กำ�ลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นายมาตรึง
บริเวณชายหาดและมีการถกเถียงกัน
ระหว่างประชาชนกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทำ�ให้อารมณ์ความรู้สึกของ
ประชาชนนั้นปะทุขึ้น ประกอบกับการ
ขุดเจาะชายหาดที่ไม่หยุด การเคลื่อน
ไหวก็ ยิ่ ง เข้ ม ข้ น ขึ้ น จนนำ � ไปสู่ ก าร
ปักหลักนอนค้างคืนให้ชะลอโครงการ
หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาจนท้าย
ที่สุดโครงการดังกล่าวถูกชะลอออกไป
ประการที่ 4 : เล่ น ทุ ก
กระบวนการ ทำ�ให้องคาพยพของ
ขบวนใหญ่ขึ้น : การเคลื่อนไหวของ
ประชาชนม่ ว งงามตลอด 4 เดื อ น
อาจเรียกได้วา่ สูท้ กุ ทางทีม่ ี ต่อยทุกลีลา
การต่ อ สู้ เ คลื่ อ นไหวของประชาชน
ม่ ว งงามมี ห ลายรู ป แบบ ตั้ ง แต่ ก าร
สื่อสารกับสาธารณะจนกลายเป็นกระแสสาธารณะดังที่กล่าวมาก่อนหน้า
นี้ การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การเข้าสู่กลไกทางการเมืองโดยใช้กลไก
กรรมมาธิ ก ารของรั ฐ สภา เป็ น พื้ น ที่ ใ นการพู ด คุ ย การนอนปั ก หลั ก
หน้าศาลากลาง การใช้ศิลปะทั้งการแต่งเพลง วาดภาพ เป็นต้น การ
เคลื่อนไหวด้วยวิธีที่หลากหลาย เสมือนการต่อยมวยที่มีทุกหมัด ทุกลีลา
มันทำ�ให้การต่อสู้ของประชาชนม่วงงามมันหลากหลาย องคาพยพของ
การเคลื่อนไหวมันใหญ่ขึ้น ทำ�ให้รัฐเองรับมือลำ�บาก ในขณะเดียวกัน
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การเคลื่ อ นไหวเช่ น นี้ ไ ด้ ถ่ า ยโอนความรู้ แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ
ความคิด ความรู้ และโครงสร้างในระบบการเมือง ระบบราชการ และศาล
เป็นอย่างมาก
ขบวนการเคลื่ อ นไหวของประชาชนม่ ว งงาม ในนาม Save
หาดม่วงงาม เป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังที่สุดในประเด็นเรื่องชายหาด
ในห้วง 10 ปีทผี่ า่ นมานับตัง้ แต่มกี ารฟ้องคดีชายหาดสะกอม การเคลือ่ นไหว
ต่อสูข้ องประชาชนเพือ่ ปกป้องหาดม่วงงามได้กลายเป็นแรงกระเพือ่ มทาง
สังคม ทำ�ให้ความรู้เรื่องชายหาด สิทธิชุมชน ขยายไปสู่สาธารณะได้กว้าง
ขึน้ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน และสร้างแรงบันดาลใจให้ชมุ ชนต่างๆ ลุกขึน้
มาใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำ�แพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ภาพสะท้อนปัญหาเชิงนโยบาย
และกฎหมายของไทย

1. กำ�แพงกันคลื่นไม่ต้องทำ� EIA
การก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นชายหาดม่วงงามและการต่อสู้ของ
ประชาชนชาวม่วงงาม อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไม่ใช่ปัญหาของ
ประชาชนในชุมชนม่วงงามที่ไม่เอากำ�แพงกันคลื่นเพียงโดดๆ แต่เป็น
ปัญหาเชิงนโยบายและกฎหมายของประเทศไทยที่มีช่องว่างทำ�ให้เกิด
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “การระบาดของกำ�แพงกันคลื่น”
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กำาแพงกันคลืน่ ชายหาดม่วงงาม คือ ผลของการระบาดของกำาแพง
กันคลืน่ คำาถามคือทำาไมกำาแพงกันคลืน่ ถึงระบาด กฎหมายทีเ่ ป็นช่องวาง
ทำาให้กำาแพงกันคลื่นระบาด คืออะไร ? ย้อนกลับไปปี 2556 สำานักงาน
โนบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ เ พิ ก ถอน
โครงสร้ า งกำ า แพงกั น คลื่ น ออกจากโครงการ/กิ จ การที่ ต้ อ งจั ด ทำ า การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หลังจากการประกาศเพิกถอน
กำาแพงกันคลื่นในปี 2556 ทำาให้กำาแพงกันคลื่นระบาดบนชายหาด
ในประเทศไทย
ระหว่างปี 2556–2562 กลุ่ม Beach for Life ได้รวบรวมข้อมูล
การก่อสร้างกำาแพงกันคลื่นพบว่า จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และ
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ภาพ แผนภูมิแสดงมูลค่าการก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นหลังการเพิกถอน
กำ�แพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องทำ� EIA

กรมเจ้าท่า มีโครงการก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นจำ�นวน 74 โครงการ
งบประมาณรวมกว่า 6,400,000,000 บาท ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร
ตลอดแนวชายฝัง่ ของประเทศไทย นอกจากนัน้ ยังพบว่า หลังการเพิกถอน
กำ�แพงกันคลื่นจำ�นวนโครงการก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่น และมูลค่าการ
ก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่นต่อกิโลเมตรนั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำ�คัญ
หลังจากการเพิกถอนกำ�แพงกันคลื่นนั้น เกิดกรณีพิพาทที่มีการ
ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ระหว่างชุมชนกับรัฐในกรณีกำ�แพงกันคลื่น
จำ�นวน 3 คดี ได้แก่ คดีอ่าวน้อย (ปี 2559) คดีม่วงงาม (ปี 2563)
คดีหาดมหาราช (ปี 2563) ซึง่ ทัง้ 3 กรณีพพิ าทนัน้ พบว่า สภาพชายหาด
มีสภาพสมบูรณ์ ไร้การกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง แต่มีการกำ�หนดให้มี
โครงการก่อสร้างกำ�แพงกันคลื่น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อน
อาการระบาดของกำ�แพงกันคลื่นได้อย่างชัดเจนที่สุด
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2. การรับฟังความคิดเห็นเพียงพิธีกรรม
กรณีม่วงงามนั้น จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้มีการจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งประชาชนในการรับฟังความ
คิดเห็นนั้น เห็นด้วยกับโครงการ แต่ท้ายสุดเมื่อมีการก่อสร้างประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นกลับกังวลใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น และออกมา
เคลือ่ นไหวเรียกร้อง ประชาชนส่วนหนึง่ ทีเ่ คยได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
บอกว่า หน่วยงานที่ดำ�เนินโครงการไม่ได้บอกว่าผลกระทบต่อชายหาด
เป็นอย่างไร มีการท้วงติงจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแต่มีการ
ปิดไมค์ ไม่ให้เขาแสดงภาพผลกระทบต่อที่ประชุม นอกจากนั้นแล้วการ
รับฟังความคิดเห็นของโครงการก่อสร้างกำ�แพงกันคลืน่ นัน้ ไม่มหี น่วยงาน
ทางวิชาการ สถาบันทางการศึกษา นักวิชาการที่มีความรู้ประสบการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชายฝัง่ ทะเลเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สะท้อน
ให้เห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบโครงการนั้นเป็น
เพียงการทำ�ตามระเบียบวิธีที่กฎหมายกำ�หนดเพียงเท่านั้น
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สังคม
เป็นสุข
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คุณภาพชีวิต
และคุณภาพ
ของสังคม
ต้องไปด้วยกัน

โดย ผศ.ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล
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โควิดทำ�ให้เราเห็นอะไรบ้าง เราเห็นเศรษฐกิจที่ถดถอยรุนแรง
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น ผลกระทบความรุนแรงโดยเฉพาะภาค
บริการและภาคแรงงาน ภาคเกษตรยังพออยู่ได้ และรับภาระในการ
รองรับคน การปฏิรูปเข้าสู่การปรับตัวเร็วขึ้น เห็นความสำ�คัญของระบบ
สาธารณสุขจากฐานราก มีการตัดสินใจภายใต้ข้อมูล การจัดการเชิงพื้นที่
สามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่าการรวมศูนย์
ทุ ก ภาคส่ ว นตั้ ง แต่ เ รื่ อ งของ iMedCare มี ร ะบบมาตรฐาน
ของส่วนกลาง ปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นเรื่องของพลเมืองที่มีความสามารถในการ
จัดเก็บข้อมูลและการจัดการตัวเอง การส่งต่อข้อมูลและระบบข้อมูลของ
ชุมชน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำ�บลคูหา รูปแบบการทำ�งานของ
ท้องถิ่นสิ่งหนึ่งที่กังวลคือเรื่องของข้อมูลและระเบียบต่างๆ เห็นช่องทาง
ของข้อมูล ผู้นำ�มีความกล้าในการตัดสินใจบนฐานของระเบียบ ยกระดับ
ฐานะเป็นพลเมืองอาสามีความสามารถในการตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นำ�ไปสู่การตัดสินในแบบกลุ่ม มีระบบการบริการจัดการ เรื่องระบบฐาน
ข้อมูลกลางสิง่ สำ�คัญคือทักษะในการคิดเชิงข้อมูลและมีขอ้ มูลกลางทีแ่ ต่ละ
ส่วนจะมีฐานข้อมูลของตัวเอง
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การยกระดับจากพลเมืองเป็นพลเมืองอาสาเรื่องที่เกี่ยวข้องคือ
การประสานแหล่งทุน การบูรณาการองค์กร งบประมาณ ข้อมูล
การยกระดับความเป็นพลเมืองอาสา ทุกส่วนต้องมีข้อมูลของ
ตัวเองและมีทักษะในเชิงของการคิดข้อมูล มีความรู้ในเรื่องระเบียบกติกา
การจัดการข้อมูล สิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพคือ ความสามารถในการ
บูรณาการ ประสานแหล่งทุน การประสาน การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมซึ่งจะสร้างให้เกิดความยั่งยืนคือ
ตัวเองอยู่ได้สังคมอยู่รอด ต้องออกแบบระบบ การจัดการข้อมูลกลาง
การบริหารจัดการและมาตรฐาน
ข้อค้นพบที่สำ�คัญ คือ ทุนทางสังคมของเราค่อนข้างเข้มแข็ง
มีทุนทางสังคมรองรับที่พร้อมจะขับเคลื่อนภาคสังคม สวัสดิการชุมชน
ที่รองรับการขับเคลื่อนสังคมและเรื่องของอาสาสมัคร หากมีการแมพปิ้ง
จะทำ�ให้เห็นพลังในการขับเคลื่อน การจัดการเชิงพื้นที่ตอบโจทย์ในการ
สร้างสังคมเป็นสุขได้ค่อนข้างชัดมาก การแก้ปัญหาที่ไม่ใช่การสั่งการ
โดยตรงได้ผลพอสมควร บทบาทของภาครัฐยังมีความจำ�เป็นในเรื่องของ
ระบบข้อมูลต่างๆ หรือระบบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การแนะนำ�ในเรื่อง
ของเทคนิคต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคประชาสังคม และ
เรื่องของการละลายหรือสลายข้อจำ�กัดบางเรื่องเพื่อนำ�ไปสู่การจัดการ
ที่ง่ายขึ้น เช่น ระเบียบกติกาหรือกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการ
เพื่อให้สังคมเป็นสุขขับเคลื่อนไปได้ง่ายขึ้น
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ความจำ � เป็ น ที่ ต้ อ งสร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และคุ ณ ภาพของสั ง คม
ไปด้วยกัน หากต้องการเห็นสังคมมีคุณภาพที่ดีก็ต้องสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีด้วยเช่นกัน
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ปฏิบัติการ
ปิ่นโตตุ้มตุ้ย
รับมือโควิด
ระลอก 4
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ตัง้ แต่โควิด-19 แพร่ระบาดพืน้ ทีต่ �ำ บลบ่อยาง เทศบาลนครสงขลา
ก็เช่นเดียวกับที่อื่น ทุกคนกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” คือ การใช้ปิ่นโตเป็นเครื่องมือสื่อสารให้
คนในชุมชนเกิดการคลี่คลายจากปัญหาหรือความทุกข์ของสมาชิกชุมชน
เมืองบ่อยาง เทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 เกิดขึน้ จากการรวมตัวกันของเครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์ 6 ชุมชน
ดำ�เนินการช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มที่เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางทาง
สังคม อันประกอบด้วยคนพิการ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
เด็กกำ�พร้า หญิงหม้าย ฯลฯ ซึง่ หลายคนมาจากต่างถิน่ ต่างจังหวัดมาเป็น
ประชากรแฝง บ้างอยู่บ้านเช่า บ้างไม่มีบัตรประชาชน บ้างเป็นบุตรของ
แรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศ โดยนัยยะชื่อ “ตุ้มตุ้ย” สื่อไปทำ�ให้
สถานการณ์ดูเบาลง รวมถึงสื่อถึงความอิ่มท้องไม่อดอยากไปในเวลา
เดียวกัน ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” มาพร้อมกับการเป็นครัวกลางของชุมชน
บริการอาหารปรุงสุขในทุกวันอย่างต่อเนือ่ งให้กบั สมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยมุ่งเน้นประชาชนในกลุ่มเปราะบางทางสังคมเป็นลำ�ดับแรก ต่อมาได้
ขยายไปช่วยผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในกรณีวา่ งงาน ตกงาน และแรงงานต่างด้าว
ไปด้วย ในการจัดระบบปิ่นโตตุ้มตุ้ยจะเหมือนกัน 6 ชุมชน ตั้งแต่ระบบ
การรับส่งอาหารฝ่ายปิน่ โตทีค่ รัวเรือนเปราะบางจะต้องหามาหรือทีมกลาง
ให้ยืมใช้ มีจุดวางปิ่นโตแต่ละชุมชน จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่า
วางปิ่นโตตรงไหนที่เป็นครัวชุมชน วางโต๊ะ วางป้ายสื่อสาร พร้อมการใส่
หน้ากากผ้า เจลล้างมือ ณ จุดรับปิ่นโต วิธีการรับปิ่นโต คือ มีการทำ�ป้าย
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คล้องปิ่นโตว่าเป็นของใคร พร้อมเบอร์โทร และจำ�นวนคนที่กินอาหาร
ในครัวเรือน เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
เมื่ อ สมาชิ ก เผชิ ญ ปั ญ หาผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
โควิ ด -19 ศู น ย์ บ่ อ ยางพึ่ ง พาตนเองจึ ง กลายเป็ น กลไกสำ � คั ญในการ
ประสานให้เกิดการพึ่งพาช่วยเหลือสมาชิกด้วยการดำ�เนินการ ภารกิจ
“ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” จัดทำ�ครัวกลางของชุมชนขึ้นเพื่อการรับบริจาควัตถุดิบ
ในการปรุงอาหาร ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ได้รับผลกระทบ

รูปแบบของปิ่นโตตุ้มตุ้ย
การสร้างข้อตกลงเพื่อจัดทำ�ครัวกลางในช่วงสถานการณ์โควิด
เพื่อช่วยเหลือคนจน คนตกงาน และกลุ่มคนเปราะบาง เรียกว่าภารกิจ
“ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” เป็นรูปแบบการรับบริจาคทั้งเงินและวัตถุดิบประกอบการ
ปรุงอาหารช่วยเหลือคนยากลำ�บาก ดำ�เนินการผ่าน “ศูนย์บ่อยางพึ่งพา
ตนเอง” ทำ � หน้ า ที่ ป ระสานงาน ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล และความช่ ว ยเหลื อ
โดยสื่อสารรูปแบบล่วงหน้า หาผู้บริจาควัตถุดิบโดยคำ�นวณเวลาว่าจะ
ดำ�เนินการอย่างน้อย 1 เดือนทุกวัน และให้สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย
ลงทะเบี ย นล่ ว งหน้ า เพื่ อให้ ท ราบจำ � นวนที่ ชั ด เจนว่ า แต่ ล ะชุ ม ชนมี
ครัวเรือนเป้าหมายจำ�นวนเท่าไร และจากนัน้ ได้นดั วันทดสอบ เตรียมความ
พร้อมปฏิบัติจริง 1 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนทำ�จริง การลงทะเบียน
ล่วงหน้ากับครัวกลางของแต่ละชุมชน เพื่อให้แม่ครัวเตรียมอาหารได้ตาม
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จำ�นวน โดยช่วงเย็นของวัน แม่ครัวของแต่ละชุมชนจะมารับวัตถุดิบตาม
จำ�นวนครัวเรือนของตน จากนัน้ ช่วงเช้าก่อน 9 โมงเช้า ปิน่ โตของครัวเรือน
เป้าหมายจะถูกนำ�มาวางไว้พร้อมป้ายติดที่ปิ่นโต มีชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
เบอร์โทรศัพท์ และจำ�นวนคนในครัวเรือนทีต่ อ้ งการ แม่ครัวจะเริม่ ปรุงอาหาร
และให้สมาชิกกลับมารับปิ่นโตไปทานที่บ้านในเวลา 11 โมงเช้าก่อนเที่ยง
ภารกิจปิ่นโตตุ้มตุ้ยได้ทดลองปฏิบัติการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563
พร้อมกันทั้ง 6 ครัว มีชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นครัวกลาง อีก 5 ครัว
เป็นเครือข่าย คือครัวหลังอาชีวะ ชุมชนหัวป้อม 1-4 ชุมชนกุโบร์ และ
ชุมชนพาณิชย์สำ�โรง โดยมีคนยากไร้ที่เข้าถึงอาหารจำ�นวน 425 ราย
หรือ 425 อิ่ม
การบริหารจัดการ คือ ช่วงเย็นของแต่ละวันแม่ครัวจะมาเบิก
วัตถุดิบซึ่งได้มาจากการบริจาค มีข้าวสาร ไข่ เครื่องปรุง ผัก กระจายไป
ตามชุมชนต่างๆ ในส่วนของข้าวสุกครัวกลางจะจัดข้าวนึ่งไว้ เพื่อให้เพียง
พอกั บ สมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ ม าแจ้ ง ความประสงค์ ไ ว้ ภารกิ จ ปิ่ นโตตุ้ ม ตุ้ ย
เริ่มเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แต่ละครัวจะมีระบบการ
บริหารจัดการเหมือนกัน ต่างกันเพียงช่วงของระยะเวลาในการรับปิ่นโต
แต่สว่ นใหญ่ชว่ งเวลาในการรับอาหารจะไม่เกินเทีย่ ง ในช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่
8 พฤษภาคม 2563 ยังมีปฏิบัติการเหมือนกันทั้ง 6 ครัว แต่ภายหลังวันที่
8 พฤษภาคม 2563 ครัวที่ปรุงอาหารสดเหลือเพียงครัวเดียวคือครัวกลาง
อีก 5 ครัว ขอรับบริจาคอาหารแห้งแทน
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รูปแบบปิ่นโตตุ้มตุ้ย คือ 1) ภาชนะหลักที่นำ�มารับอาหารต้อง
เป็นปิ่นโต เนื่องจากปิ่นโตมีอยู่แล้วทุกบ้าน เป็นการลดการใช้ขยะและ
พลาสติก 2) มีวตั ถุดบิ อะไรก็ท�ำ เมนูตามนัน้ โดยมีขา้ วสาร ไข่ เป็นพืน้ ฐาน
3) แต่ละครัวเรือนบันทึกการรับจ่ายรายวันผ่านทีมงาน บางแห่งใช้เยาวชน
บันทึก 4) ลงทะเบียนผู้ต้องการล่วงหน้าเน้นผู้ได้รับผลกระทบ 5) ช่วย
เหลือได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นต้น

ระบบครัวชุมชน
ดำ�เนินการได้มาจนถึงปัจจุบัน (มิถุนายน) มีพัฒนาการแบ่งเป็น
3 ระยะคือ
ระยะแรก คือ วันที่ 25 เมษายน และวันที่ 1-7 พฤษภาคม
ช่วงสัปดาห์แรกทีอ่ ยูใ่ นช่วงทีส่ งั คมกำ�ลังปิดเมือง ปิดประเทศ ผูค้ นถูกเก็บตัว
อยู่ในบ้าน ทำ�ให้ประสบปัญหาหนัก มีคนเดือดร้อนจำ�นวนมาก มีครัว
ชุมชน ร่วมปฏิบัติภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย” ปรุงอาหารสด รวมจำ�นวน
6 ครัว ในพืน้ ทีจ่ ริงของ 6 ชุมชน เขตตำ�บลบ่อยาง คือ ชุมชนแหลมสนอ่อน
ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 ชุมชนหัวป้อมโซน 5 ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ
ชุมชนกุโบร์ และชุมชนพาณิชย์สำ�โรง
ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นมา ครัวชุมชนจำ�นวน
5 ครัว คือ ชุมชนหัวป้อมโซน 1-4 ชุมชนหัวป้อมโซน 5 ชุมชนหลัง
วิทยาลัยอาชีวะ ชุมชนกุโบร์และชุมชนพาณิชย์ส�ำ โรง ยุตกิ ารปรุงอาหารสด
ปรับเปลี่ยนเป็นการขอรับบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งจากครัวกลางคือ
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ครัวชุมชนแหลมสนอ่อน และในช่วงเดียวกันนี้ก็ได้มีชุมชน 2 ชุมชน
จากพื้ น ที่ ตำ � บลเขารู ป ช้ า ง มาแจ้ ง ขอเป็ น เครื อ ข่ า ยและขอรั บ บริ จ าค
ข้าวสารและอาหารแห้งจากครัวกลางด้วย
ระยะที่ 3 ปัจจุบัน มีครัวชุมชนแหลมสนอ่อนซึ่งเป็นครัวกลาง
และเป็นครัวเดียวเท่านั้นที่เปิดบริจาคอาหารปรุงสดในภารกิจ “ปิ่นโต
ตุ้มตุ้ย” โดยแจ้งหยุดบริจาค 2 วันต่อสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ปรั บ ระบบจากครั ว เป็ น ห้ อ งเรี ย นอาชี พ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก
ปิ่นโตตุ้มตุ้ย ได้มีช่องทางลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว

การรับบริจาค
ภารกิจกลางของศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง สื่อสารกับหน่วยงาน
เครือข่าย ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มี โดยเปิดรับทั้งเงินบริจาคและวัตถุดิบ
โดยยอดเงินสดที่ศูนย์บ่อยางฯ ได้รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน15 พฤษภาคม รายรับรวมทัง้ สิน้ 20,900 บาท (สองหมืน่ เก้าร้อยบาทถ้วน)
รายจ่ายจำ�นวน 12,700 บาท ยอดเงินสดคงเหลือ (15 พฤษภาคม)
จำ�นวน 8,200 บาท
ตัวอย่างรายการวัตถุดิบที่รับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน15 พฤษภาคม สรุปโดยสังเขป
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- ข้าวสาร จำ�นวน 1,700 กิโลกรัม
- ไข่ไก่สด จำ�นวน 2,400 ฟอง
- เนื้อไก่สด จำ�นวน 70 กิโลกรัม
- เส้นหมี่สด จำ�นวน 30 กิโลกรัม
- วุ้นเส้น จำ�นวน 9 กิโลกรัม
- น้ำ�มันพืชและเครื่องปรุงรส จำ�นวน 9 ลัง
- มะละกอสุก จำ�นวน 60 กิโลกรัม
- ขนุนสุกแกะเนื้อ ประมาณ 10 กิโลกรัม
- มะม่วงสุกจำ�นวน 30 กิโลกรัม
- ผักสด จำ�นวน 92 กิโลกรัม
- ผักบุ้งสดจำ�นวน 10 กิโลกรัม
- ปิ่นโตมือสอง จำ�นวน 1 เถา
วัตถุดิบเหล่านี้แม่ครัวของแต่ละชุมชนสามารถดัดแปลงเป็นเมนู
อาหารได้หลากหลาย แล้วแต่ศักยภาพที่จะสร้างสรรค์ การได้ทานของสด
ปรุงใหม่ และมีปริมาณมากพอทานนับเป็นจุดเด่นของภารกิจนี้ เหล่า
แม่ครัวเองก็รสู้ กึ ภาคภูมใิ จ รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือสมาชิกในชุมชน บางคน
ก็เข้ามาปรึกษาปัญหา ระบายความทุกข์ ครัวชุมชนจึงเป็นจุดที่พึ่งทั้ง
ทางกายและทางใจไปในตัว
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หมายเหตุ ผูบ้ ริจาคมีทงั้ ประชาชน ผูน้ �ำ หน่วยงานราชการ ได้แก่
พัฒ นาชุ มชนศู น ย์ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จัง หวัดสงขลา มู ล นิ ธิวิ สุ ท ธิ คุณ
หาดใหญ่ สำ�นักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง โรงก๋วยเตีย๋ วแสงเจริญ หาดใหญ่
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
สถาบั น พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพ พนั ก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์

12,000 อิ่ม
การช่วยเหลือผ่านครัวกลางของชุมชน ภารกิจ “ปิ่นโตตุ้มตุ้ย”
ของเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่โดยนับจากปริมาณ
ข้าวสวย หน่วยนับเป็น “อิ่ม” (ถ้วย) 12,000 อิ่ม
เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2563 จำ�นวน 425 อิ่ม 425 ราย
วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2563 จำ�นวน 582 รายต่อวัน (220
เถาต่อวัน)
วันที่ 8 พฤษภาคม-กรกฏาคม 2563 จำ�นวน 100-160 รายต่อวัน
โดยคิดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบไม่คิดกรณีค่าแรง (ที่ดำ�เนินการแบบ
จิตอาสา) เฉลี่ยประมาณ 5-7 บาทต่อ 1 อิ่ม
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ปี 2564 โควิดระลอกใหม่
24 พฤษภาคม 2564 ปิน่ โตตุม้ ตุย้ เริม่ อย่างเป็นทางการ ด้วยปิน่ โต
11 เถา เลี้ยง 30 ชีวิต ในจำ�นวนนี้เป็นคนไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีเลข
13 หลัก จำ�นวน 3 คน
เมนูอาหารคือ ข้าวสวยนึ่งคนละ 2 ถ้วย แกงส้มปลาดุกหน่อไม้
(หลังบ้านพีอ่ น้ ) และทีช่ อบกันมากคือ ปลาตากแห้งทอดกรอบ หอมอร่อย
ตบท้ายความสดชืน่ ด้วย “ชาโบราณบีบมะนาวสด” เฉลีย่ ค่าอาหารรายหัว
ของวันนี้ประมาณ 15 บาทต่อคนต่อมื้อ
การทำ�งานของพื้นที่ขยายชุมชนจากเดิม 6 ชุมชนปีนี้ขยายเพิ่ม
14 ชุมชน ใครไม่มีเงินก็บริจาค ใครมีเงินก็มาซื้อซึ่งจะขายข้าวถ้วยละ
5 บาท ไข่เค็มใบละ 5 บาท
รอบนี้มีคนรับบริการขอรับบริจาคน้อยลง แต่กลับมาซื้ออาหาร
เพิ่มขึ้น เนื่องจากชุมชนมีประสบการณ์การจากรอบที่แล้ว ทำ�ให้ปีนี้มีการ
เตรียมตัว มีรายได้และไม่เกิดความวิตกกังวล สามารถพึ่งตัวเองได้
กิจกรรมปิน่ โตตุม้ ตุย้ ดำ�เนินการร่วมกับกลุม่ แม่เลีย้ งเดีย่ วในชุมชน
รับส่งอาหารราคาถูกผ่านปิน่ โตตุม้ ตุย้ ในรูปแบบการบริจาคและขายอาหาร
กติกากลุ่มคือ ราคาอาหารต้องไม่แพง เช่น ข้าวสวยหนึ่งถ้วยละ 5 บาท
กับข้าวเริ่มต้นที่ 5 บาท มีไข่ต้ม ปลาแดดเดียวทอด ทำ�ให้กลุ่มเปราะบาง
สามารถเข้าถึงได้ มีขายน้ำ�ชากาแฟ ในลักษณะแบบกิจการเล็กๆ และส่ง
บริการให้หน่วยงานในพื้นที่ โดยขายถูกกว่าที่อื่น และช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางในกลุ่มที่ขาดรายได้
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เครือข่�ยพัฒน�เมืองสงขล�
วิกฤตโควิดที่เข้ามาปลายเดือนกรกฎาคม สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) ได้ประสานศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองเข้าร่วมเพื่อรับฟัง
แนวทางการสนับสนุนเมืองสงขลาทีจ่ ะหนุนช่วยชุมชนรับมือโควิด อำาเภอ
เมืองสงขลาเป็นอีกพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่นี้มีเครือข่ายบ้านมั่นคงและมี
คนจนเมืองอาศัยอยูจ่ าำ นวนมาก มีความเดือดร้อนเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย บ้างเป็น
คนต่างถิ่น บุกรุกที่ดินของการรถไฟบ้าง เจ้าท่าบ้าง ธนารักษ์บ้าง เป็นอีก
ปัญหาที่สะสมตัวอยู่ในพื้นที่ จนเป็นที่มาของการจัดทำาโครงการที่ยื่น
ของบของ พอช.ในเวลาต่อมา
เพือ่ การนีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ่ จะได้เห็นภาพรวม
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 ตำ�บลบ่อยาง ได้มีการเสนอ
โครงการระดับชุมชน จำ�นวน 13 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนแออัด ซึ่งเป็นชุมชนใหม่ที่ได้โอกาสเข้าถึงงบประมาณ
จำ � นวน 7 ชุ ม ชนคื อ ชุ ม ชนแหลมสนอ่ อ น ชุ ม ชนวั ด แหลมทราย
ชุมชนวัดศาลาหัวยาง ชุมชนศาลาเหลืองเหนือ ชุมชนเมืองใหม่พัฒนา
ชุมชนมัสยิดบ้านบน ชุมชนสวนหมาก
2. ชุมชนบ้านมั่นคง จำ�นวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหัวป้อม
ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนกุโบร์ ชุมชนบ่อนวัวเก่า
ชุมชนนอกสวน
และยังมีโครงการระดับเมืองอีก 1 โครงการ เพื่อเชื่อมโยงงาน
ในภาพรวมและเตรียมพร้อมสู่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาว
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จังหวัดเริ่มเข้ามาสนับสนุน
ผลการทำ�งานที่สะสมผลงานมาอย่างต่อเนื่อง เห็นชัดขึ้นอีก
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์
ณ สงขลา ได้ให้การสนับสนุนครัวชุมชน “ปิน่ โตตุม้ ตุย้ ” ชุมชนแหลมสนอ่อน
โดยการมอบเงินสดจำ�นวน 15,000 บาท เพื่อการผลิตข้าวกล่องปรุง
สุกใหม่ จำ�นวน 500 กล่องส่งมอบเป็นกำ�ลังใจในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 ให้แก่ชาวชุมชน 55 ชุมชน เขตเทศบาลนครสงขลา
โดยนายอำ�เภอเมืองสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว ได้กรุณาประสานงาน
และอำ�นวยความสะดวกในการเตรียมการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทัง้ นีว้ ธิ กี ารส่งมอบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุม
โรคทุกประการ โดยจัดให้ตัวแทนจากแต่ละชุมชนทยอยมารับมอบวันละ
11 ชุมชน ในช่วงเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม
2564 และอยู่ในการรับรู้ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเข้ามามีส่วนร่วม
ส่งมอบความช่วยเหลือกลุม่ เปราะบางอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั มีการต่อยอด
ให้ศนู ย์บอ่ ยางฯ เป็นจุดจัดทำ�อาหารส่งให้กบั ผูป้ ว่ ย ณ ศูนย์พกั คอยอีกด้วย
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ปัจจัยความสำ�เร็จ
1. ชุมชนมีฐานข้อมูลของตัวเอง การมีจิตอาสาของชุมชนร่วม
ดำ�เนินการโดยไม่มีค่าตอบแทนแสดงให้เห็นความตั้งใจและจริงใจ ทำ�ให้
สามารถเก็บข้อมูลจริงของคนเปราะบางทางสังคมที่จะนำ�ไปหนุนช่วย
ในอนาคต จากเดิมบางคนไม่กล้าแสดงตัวด้วยขาดความเชื่อมั่นและไม่ไว้
วางใจในการทำ�งานของแกนนำ� รวมไปถึงเห็นศักยภาพของสมาชิกทีจ่ ะนำ�
มาช่วยสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ศักยภาพในการทำ�อาหาร หรือ
มาร่วมเป็นคณะทำ�งานดูแลชุมชน
2. ศูนย์บ่อยางฯ ใช้กิจกรรมปิ่นโตตุ้มตุ้ยเป็นเครื่องมือทางสังคม
ในการเชื่อมร้อยคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และ
เครือข่ายภายนอก ช่วยให้รจู้ กั การแบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกัน การบริหาร
จัดการทีด่ เี ป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีสว่ นร่วม จะเป็นฐานช่วย
ทำ�ให้เป็นชุมชนสะอาด มีธรรมาภิบาล สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต
3. ทักษะการบริหารจัดการ บนฐานคิดจัดการตนเองในช่วงเกิด
ภัยพิบัติ ทำ�ให้รู้ค่าใช้จ่ายต่อหัว ต่อชุมชน รู้ปริมาณข้าวสารและวัตถุดิบ
ที่ใช้ต่อคน ในการทำ�อาหารเลี้ยงคนในชุมชน รวมถึงการเตรียมกลไกช่วย
เหลือหากมีสถานการณ์ภัยพิบัติในอนาคตสามารถที่จะนำ�ประสบการณ์
ไปใช้จัดการตนเองได้อย่างรวดเร็ว
4. การสื่อสารสาธารณะ บอกเล่าเรื่องราว กิจกรรมผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ
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11
การทํำ�แผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตรายบุคคล
ผู้สูงอายุ คนพิการ
คนยากลํำ�บาก อบต.คูหา
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อบต.คูหา ตำ�บลคูหา อำ�เภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยการ
นำ�ของนายกปัญญา ศรีทองสุข มีนโยบายด้านคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ริเริ่มพัฒนาแนวทางจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตรายบุคคลและครอบครัวเป็นเครื่องมือสำ�คัญ บวกกับการ
วางรากฐานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายใต้จิตสำ�นึกรักบ้านเกิด
ความเป็นชุมชนเดียวกัน
ปี 2556 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และ
คนด้อยโอกาส
ปี 2560 จับมือกับ อบจ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา มีการเก็บ
ข้อมูลคนพิการ ผูส้ งู อายุ คนยากลำ�บากแบบทุกครัวเรือน จัดตัง้ ศูนย์สร้างสุข
ชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ และมีการ
วิเคราะห์การทำ�งานร่วมกับภาคี จัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลน่าอยู่ และยังเข้าร่วม
กองทุน LTC
ปี 2562 ดำ�เนินโครงการ Node Flag Ship กับ สสส.สงขลา
เริ่มจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล Individual Care Plan
มีการวางแผนการทำ�งานร่วมกับ อบต.และองค์กรหลัก 4 องค์กร คือ
กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อบต. โรงพยาบาล ว่าจะทำ�อะไรร่วมกัน
ทัง้ นีต้ �ำ บลคูหา มีประชากรรวมทัง้ สิน้ 10,100 คน 2,300 ครัวเรือน
ผู้สูงอายุมีจำ�นวน 1,185 คน (เก็บข้อมูลเข้าระบบข้อมูลกลางได้ 1,001
คน) อาศัยในหมู่ 7 มากกว่าทุกหมู่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
60–69 ปี และเป็นคนพิการ 202 คนส่วนใหญ่อยู่ ม.3, ม.6, ม.7 ส่วนใหญ่
เป็นประเภทพิการการเคลือ่ นไหว เพศชาย อยูใ่ นวัยแรงงาน สาเหตุมาจาก
พิการจากโรคเรื้อรัง แต่กำ�เนิด และอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่ยังสามารถช่วย
ตัวเองได้ มีที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่ไม่ได้รับการศึกษา และไม่มีอาชีพ/
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ว่างงานอีกจำานวนหนึ่ง และอยู่ในสภาวะความยากลำาบากอยู่ในหมู่ 4
จำานวน 81 คน อาศัยในหมู่ 6 จำานวน 15 คน ส่วนใหญ่เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ย
พิการ ไร้บ้าน ติดบ้านติดเตียง เป็นเพศหญิง หม้าย โสด
นอกจากนัน้ ในการทำางานใช้ระบบข้อมูล TCNAP เป็นการทำาข้อมูล
ครัวเรือนและวิจัยเชิงสังคม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. สำานัก 3
มีการวางแผนรายบุคคล TCNAP เป็นข้อมูลรายครัวเรือน นำามาเชือ่ มโยง
กับระบบข้อมูล iMed@home นำามาสู่การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายบุคคล เพือ่ ให้ทมี สหวิชาชีพของ อบต.สามารถติดตามผลรายบุคคลได้
ว่าจะต้องวางแผนในการดูแลอย่างไรบ้าง เช่น การสนับสนุนกายอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งไม่ต้องรอรายงานเป็นเอกสาร เพราะมีการแชร์ข้อมูลเข้าระบบ
ที่ทำาให้ทุกคนสามารถดูข้อมูลจากระบบเยี่ยมบ้านหรือ iMed@home
ได้โดยตรง
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แนวทางดำ�เนินการสำ�คัญ
1. การทำ�งานเริ่มด้วยการทำ�ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
อำ�นาจตามกฎหมายเพื่อสร้างความชัดเจนในการทำ�งาน ดูระเบียบ และ
พรบ.ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 หน้าที่ต้อง
ทำ�ในเขตองค์การบริหารส่วนตำ�บล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 มีอ�ำ นาจและหน้าทีใ่ นการจัด
ระบบการบริการสาธารณะ (มาตรา 16) (10) การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (19)
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
นำ�มาสูก่ ารกำ�หนดแผนงานทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาท สามารถทำ�งานไปได้ด้วย
ความสบายใจ เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ทีมงาน มีวาระการพูดคุยต่อ
ข้อมูลและทำ�แผนการทำ�งานร่วมกันสม่ำ�เสมอ
2. อบต.คูหายังได้เป็นแม่ข่ายตำ�บลสุขภาวะของ สสส.สำ�นัก 3
อีกด้วย ภายใต้ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำ�บลคูหา โดยก่อน
ที่จะเป็นแม่ข่ายได้เป็นลูกข่ายตำ�บลกาบัง จ.ยะลามาก่อน เมื่อพื้นที่
มีการพัฒนาศักยภาพเข้มแข็งแล้ว จึงได้ขยับตัวเองมาเป็นแม่ข่ายการ
ทำ � งานให้ ค วามสำ � คั ญในการเก็ บ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี ก ารใช้
ข้อ มู ลพั ฒ นาศั ก ยภาพของคน การจัดองค์ค วามรู้ แ ละการพั ฒนาที ม
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) เพื่อ
เป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน และได้บูรณาการงบจากกองทุนสุขภาพตำ�บล
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จาก อบจ. พมจ. ไปด้วยกัน มีการทำ�งานร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อหาทุน
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
2.1 การใช้ข้อมูล มีการจัดทำ�ข้อมูลโดยการสำ�รวจข้อมูลกลุ่ม
เปราะบาง นำ�ใช้ข้อมูล เช่น ข้อมูลรายครัวเรือน TCNAP, RECAP
ข้อมูล อปท. ข้อมูลจากแบบสอบถามและระบบเยีย่ มบ้าน iMed@home
2.2 การพัฒนาสมรรถนะกำ�ลังคน มีการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพ
38 คน การอบรมกู้ชีพกู้ภัย การอบรม Care Giver
2.3 การจั ด การความรู้ สรุ ป บทเรี ย นทุ น ทางสั ง คมและแหล่ ง
เรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ผลกระทบ จั ด การเรี ย นรู้ ภ ายใน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
2.4 การพัฒนากลไกการบริหาร ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ งู อายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น/แผนพัฒนา
ตำ�บล ธรรมนูญตำ�บลคูหาน่าอยู่
2.5 การใช้เงินทุนและงบประมาณ งบประมาณจาก อบต.จัดตั้ง
กองทุนคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน
กองทุน สปสช. อบจ.สงขลา พมจ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา
สสส. Node Flagship
2.6 การทำ�งานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภายนอก 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 ศูนย์สร้างสุขตำ�บลคูหา ชมรมคนรักษ์สุขภาพ
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
3. มีการจัดตั้งกองทุนคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อเป็นศูนย์ในการ
ช่วยเหลือคนคูหาด้วยกัน ในการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง
ในพื้ น ที่ การประสานเชื่อมโยงจะมีกลไกแบบบู ร ณาการระดั บ ตำ � บล
ประสานการทำ�งานกับคณะกรรมการ พชอ.สะบ้าย้อย หรือเสนอคณะ
กรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สงขลา หรือ พมจ. เพื่อขอสนับสนุนงบ
ประมาณในการช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้าน นอกจากนี้มีการระดมทุน
ช่วยเหลือกันในกลุม่ อสม.กลุม่ อาสาต่างๆ รวมทัง้ ทีมสภาเยาวชนห้วยเต่า
ที่มีบทบาทในการประสานงานและช่วยเหลือชาวบ้านในลักษณะจิตอาสา
ในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้าน นอกจากนี้มีการอบรมการฝึก
อาชีพ โดยการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อการฝึกอาชีพ การอบรมผู้ช่วย
นักกายบำ�บัด ได้รับงบจากกองทุนฟื้นฟู อบจ.สงขลา
4. อบต.คูหามีกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำ�หรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long Term Care : LTC) มีการทำ�งาน
และประชุมร่วมกับ CM และ CG อย่างใกล้ชิด ร่วมกับศูนย์สร้างสุข
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ตำ�บลคูหา และมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งทำ�หน้าที่เยี่ยมบ้าน มีการ
ประชุมเครือข่ายภาคีร่วมกับ LTC ระดับอำ�เภอ ทั้งนี้การทำ�งานภายใต้
กลไกของ พชอ.สะบ้าย้อย ขับเคลื่อนประเด็นหลักคือผู้สูงอายุและการ
จัดการขยะ
5. ในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อายุ/ชมรมผูส้ งู อายุ เริม่ ดำ�เนิน
การปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้วยการรับสมัคร
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และต่อยอดจากกิจกรรมศึกษา
ดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมทำ�งานได้มีการแลกเปลี่ยนและจัดทำ�
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นหลักสูตรพื้นฐาน เป้าหมายหลัก
คือเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมวดกลุ่มวิชาชีวิต 45 ชั่วโมง
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50% ประกอบด้วย 1.วิชาสังคม 2.วิชาชีวติ และสุขภาพ 3.วิชาสภาพแวดล้อม
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
กลุม่ วิชาชีพ 30% 14 ชัว่ โมง วิชาเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ แล้ว ปีงบประมาณ
2562 ยั งได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ พ หุ วั ฒ นธรรม และปี
งบประมาณ 2564 มีเป้าหมายหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุวิถีมุสลิม
สิ่งที่ได้ตามมาหลังเกิดหลักสูตรของชมรมผู้สูงอายุ เริ่มมีแกนนำ�
นำ�ร้องนำ�เต้น และจัดกิจกรรมงาน “คูหาแรกวา” ฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
ั ญาในอดีต
รวมทั้งกิจกรรมออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ มีการเก็บข้อมูล
กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มมุสลิมที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการกินหวาน
มั น เค็ ม กิ จ กรรมที่ ทำ �ในชมรมส่ ว นใหญ่ เ น้ นในเรื่ อ งการกิ น การออก
กำ�ลังกายที่เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เห็นศักยภาพของตัวเอง การสร้าง
ความภาคภูมิใจ โดยมีการเชิญผู้สูงอายุเป็นวิทยากรสอนเด็กให้เห็นวิถี
วัฒนธรรมผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับเด็ก และร่วมกับโครงการ Nodeflagship
นำ�กิจกรรมมาเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดการเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุ
ด้วยกัน มีกรณีการพบเจอกันระหว่างพี่น้องที่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันมานาน
ผู้พิการที่เข้าไม่ถึงระบบทำ�ข้อมูล บางคนบัตรหมดอายุ ไม่ได้เบี้ยยังชีพ
ได้นำ�เข้าที่ประชุม พชอ. โดยมีการส่งทีมทำ�บัตรประชาชนให้ถึง อบต.
และมีการเก็บข้อมูลใหม่ทั้งอำ�เภอ

สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน 185

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่เกี่ยว
ข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่ การซ่อมแซม
บ้ า น การบริ ก ารรถฉุ ก เฉิ น รั บ -ส่ ง
24 ชั่วโมง การจ้างงานฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ การประสานและขึน้ ทะเบียนรับ
เบีย้ ยังชีพ บัตรคนพิการ การอบรมดูแล
ผู้ช่วยนักกายภาพ
6. ในส่วนของศูนย์สร้างสุขตำ�บล
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก อบจ. เริม่ จาก
การทำ�งานข้อมูล iMed@home ตำ�บล
คูหาเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายในการ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำ�เป็น
ต่อสุขภาพมีงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ วัสดุตา่ งๆ ประจำ�ศูนย์ประกอบ
ด้วย 1) เตียงไม้มาตรฐาน (ชนิดเตี้ย)
จำ�นวน 2 เตียง 2) รอกบริหารหัวไหล่
แบบติดผนัง จำ�นวน 1 เครื่อง 3)
จักรยานปั่นมือ จำ�นวน 1 เครื่อง 4) จักรยานเอนปั่น จำ�นวน 1 เครื่อง
5) วงล้อบริหารหัวไหล่และแขนแบบติดผนัง จำ�นวน 1 เครือ่ ง 6) กระดาน
บริหารกล้ามเนื้อต้นขา จำ�นวน 1 ชุด 7) ดัมเบลฟิสเนส 1/1.5/2.5 กก.
8) กระจกปรับแต่งท่าทาง จำ�นวน 1 อัน 9) หมอนผู้ป่วย (ฟองน้ำ�)
จำ�นวน 1 ใบ 10) อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้าขาเดียว จำ�นวน 1 อัน 11)
อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้า 3 ขา จำ�นวน 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.อำาเภอลงมาประจำาศูนย์ร่วมกับจิตอาสาประจำาศูนย์ที่จะผลัดเปลี่ยน
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
ในส่วนของกายอุปกรณ์ทไี่ ด้รบั สนับสนุนมี 14 รายการ จาก อบจ.
ประจำาอยู่ในศูนย์สร้างสุข และนายก อบต. ได้มีการอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม
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ภาพ กิจกรรมของศูนย์สร้างสุขตำ�บล

7. โครงการ Node Flagship สสส.ได้ทำ�ให้มีระบบข้อมูลเป็น
ของตัวเอง และจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำ�บล มีฐานคิดคือ
การทำ�ให้ประชาชนในพื้นที่มี Care Plan เป็นของตัวเอง ลดปัญหา
ความซ้�ำ ซ้อน ทัง้ ในแง่ประชาชนแต่ละคนมีโอกาสเป็นผูเ้ ปราะบางซ้�ำ ซ้อน
หลายประเภท และเปิดช่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนว่า
แต่ละคนต้องการอะไรเป็นรายบุคคลซึ่งจะทำ�ให้การทำ�งานมีความง่าย
มากขึ้น โดยนำ�ข้อมูลมาบูรณาการประเมินซ้ำ�และเข้าคิว จัดลำ�ดับ 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
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ผลต่อสังคม เกิดความรับผิดชอบของชุมชนต่อการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง
ผลด้านเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการเดินทาง
ด้านสภาวะแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่
ผู้ป่วย
ด้านสุขภาพ มีการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ด้านการเมืองการปกครอง มีแนวทางการดูแลคนพิการระดับ
ชุมชน จัดทำ�ธรรมนูญตำ�บลคนคูหาไม่ทอดทิ้งกัน
นอกจากประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นแล้ว ยังเกิดทักษะในการทำ�งาน ดังเช่นเกิดทักษะในการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง มีความชำ�นาญในการใช้ขอ้ มูล มีการทำ�งานร่วมกัน แลกเปลีย่ น
ร่วมกัน ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง ส่งผลให้โครงสร้างของ
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีไ้ ด้ทกั ษะการเรียนรูร้ ะบบข้อมูล
iMed@home เรียนรูก้ ารทำ�งานร่วมกับโครงการ Node Flagship สงขลา
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เป็นแม่ข่าย TCNAP มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ตัวเองและ
วิเคราะห์ภาพรวมของตำ�บล เกิดกองทุนคนคูหาไม่ทอดทิง้ กัน การทำ�งาน
โดยหลายภาคีมาช่วยกันดูแล มีการขยายผล โดยจัดทำ�หลักสูตรการเรียนรู้
ให้กับเครือข่ายอีก 15 อปท. วิชาหลัก การดูแลกลุ่มเปราะบาง ผ่านศูนย์
จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำ�บลคูหา มีการประเมินผลร่วมกับ สสส.
สำ�นัก 3 และได้รับรางวัลนวัตกรรมการดูแลต่อเนื่องจาก สสส.สำ�นัก 3

“เขียวในท่ามกลางแดง” ตำ�บลคูหารับมือโควิด
ในขณะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้อมูล
ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 อำ�เภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผู้ป่วย
ที่รักษาในโรงพยาบาลมีจำ�นวน 126 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 320 ราย
รักษาหายแล้ว 194 ราย สภาพพื้นที่ตำ�บลคูหา อำ�เภอสะบ้าย้อย
ตอนนี้เป็นสีเขียวไม่มีผู้ป่วยในระยะ 29 วัน ผู้ป่วยเสี่ยงสูงได้รับการกักตัว
21 วัน ตรวจแล้วไม่มีการติดเชื้อ
การทำ�งานช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นการช่วยเหลือเชิงสงเคราะห์ โดยมี
ชุด Care Set ให้กบั ผูก้ กั ตัว รวมทัง้ มีถงุ ยังชีพจาก อบต. ให้กบั ทุกครัวเรือน
รวมทั้งมีงบประมาณจาก สสส.สำ�นัก 3 อนุมัติให้ดำ�เนินการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมร่วมกับ พชอ. ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มคนที่สัมผัส
เสี่ยงสูง โดยมีเงิน 3 แสนบาท นำ�มาใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจ คือ เครื่อง
สแกนอุณหภูมิ เครือ่ งวัดออกซิเจน เครือ่ งเจาะปลายนิว้ โดยมอบให้ อบต.
คูหาหนึ่งชุด และอีกชุดมอบให้ พชอ.ใช้กับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง นอกจากนี้
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ยังมีชุด PPE สำ�หรับโรงพยาบาลให้กับทีมติดตามสอบสวนโรค
การทำ�ให้พื้นที่ปลอดโควิดมาได้ นโยบายของนายก อบต.คูหา
คือ เพิ่มการสนับสนุน พชอ.ให้มากขึ้น รวมทั้งการออกพื้นที่เพื่อพูดคุย
สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านทุกวันศุกร์ ลงเยี่ยมกลุ่มติดบ้านติดเตียง
การทำ�งานโดยใช้การตั้งด่านร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อบต. เจอจับ
ลงโทษด้วยการสก็อตจัม๊ พ์ แล้วแจกแมสก์ เจลแอลกอฮอล์ เพือ่ สร้างความ
ตระหนักของชาวบ้าน ถ่ายรูปส่งรายงานให้ผู้บริหารทราบ โดยนายกเน้น
การสร้างความตระหนักให้เห็นความสำ�คัญ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ได้รับการฉีดวัคซีนโดยตอนนี้ทุกคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วทั้งหมดและ
กำ�ลังทยอยรับเข็มที่สอง โดยบริหารงบประมาณที่มีอย่างไหนไม่จำ�เป็น
ก็นำ�มาปรับใช้ในการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน นำ�เงินสนับสนุน รพ.สต.
หน่วยงานทหาร ผู้ใหญ่บ้าน อำ�นวยความสะดวกให้ทุกหน่วยงานทำ�งาน
ได้ราบรื่น นอกจากนี้มีการประสานกับโรงพยาบาลโดยมีรถตู้รับส่งคนไข้
ติดเตียง เอื้อให้คนเปราะบางกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการรับวัคซีนอย่างทั่วถึง
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พื้นที่ตำ�บลคูหา เดิมใช้ข้อมูลจากฐาน Individual ซึ่งเป็นฐาน
ข้อมูลคนเปราะบางยากลำ�บากในพืน้ ที่ มีขอ้ มูลว่าใครอยูต่ รงไหน ต้องการ
ความช่วยเหลืออะไร และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาแลกเปลีย่ นกันกับทีมงาน มีการ
ทบทวนระบบข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ว่าคนไหนควรปลดออกจากระบบหรือ
คนไหนควรนำ�เข้าระบบ
และได้ดำ�เนินการจัดชุด Care Set จำ�นวน 38 ชุด ซึ่งจะนำ�มา
มอบให้กับคนไข้ติดเตียง จำ�พวกแพมเพิส ข้าวสารอาหารแห้ง นอกจาก
นี้ยังมีกลุ่มคนไม่มีบัตรประชาชน กลุ่มเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต หรือกลุ่มเด็ก
กำ�พร้าที่เด็กๆ อาศัยกันเพียงลำ�พัง ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการประชุมร่วมกับ
กรรมการ พชอ.เพื่อให้มีการรับทราบว่ามีใครในชุมชนที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือบ้าง
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วิธกี ารลงไปช่วยเหลือ โดยนายก อบต.ลงไปประชาสัมพันธ์รณรงค์
ในพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง รพ.สต. ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์การ
ช่วยเหลือตามอำ�นาจหน้าที่ เพื่อติดตามสุขภาพเบื้องต้นในกลุ่มผู้ป่วย
ติดเตียง และรวบรวมข้อมูลกลุม่ เปราะบางเข้าสูร่ ะบบ มีการติดตามและดูแล
เคสพิเศษบางเคสในพื้นที่ โดยประสานเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษายาวีได้
เพื่อให้เข้าถึงการดูแลคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
หลักคิดสำ�คัญในการทำ�งานคือ หากจะช่วยอะไรใครต้องร่วมกัน
คิดกับฝ่ายปกครอง และ รพ.สต. คำ�นึงถึงความจำ�เป็นพื้นฐานของแต่ละ
ครัวเรือน และให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย เช่น กลุม่ เด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ
ผู้ป่วยติดเตียง ยาที่ต้องใช้เฉพาะ ใช้พิจารณาเป็นเคสว่าต้องใช้อะไรบ้าง
เป็นพิเศษ ใครมีความยากลำ�บากหรืออ่อนแอให้ใส่ข้อมูลไว้ก่อนอันดับ
แรก
เมื่ อ ข้ อ มู ล ถู ก บรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รายบุ ค คลจะมี
ระเบียบการช่วยเหลือตามอำ�นาจหน้าที่ หากเป็นกรณีการช่วยเหลือ
ภายใต้สถานการณ์ภยั พิบตั ิ หน่วยงานรัฐจะสามารถทำ�งานได้งา่ ย สามารถ
นำ�ระเบียบนัน้ ๆ มาอ้างอิงและช่วยเหลือได้โดยอนุโลม มีเจ้าหน้าทีท่ คี่ อยดู
ระเบียบกฎหมายโดยมีปลัดที่ดูแลเรื่องกฎหมาย การทำ�งานจะคิดร่วมกัน
ใช้หลัก “4 บวก 1” โดยมีการสร้างระบบในการทำ�งานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะ
มีสถานการณ์ภัยพิบัติอะไรก็สามารถรับมือได้ทันท่วงที
หนังสือระเบียบทีอ่ อกมาค่อนข้างชัดเจน คนทีท่ �ำ หน้าทีบ่ ริหารหรือ
อำ�นวยการต้องรวบรวมระเบียบให้ชดั ว่ามีค�ำ สัง่ อะไรบ้าง แต่สว่ นหนึง่ อยู่
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ที่ความกล้าในการอ้างระเบียบเพื่อนำ�มาปรับใช้ให้เหมาะสม และกล้า
ที่จะนำ�มาคุยร่วมกัน ตำ�บลคูหามีระบบตรวจสอบ โดยกองคลังดูระเบียบ
นิติกรเป็นคนตีความ และปลัดจะดูอีกรอบ และจะนำ�ระเบียบมาดูร่วมกัน
อีกครั้ง มีการถกเถียงเพื่อให้งานสำ�เร็จดีกว่าถกเถียงเพื่อเอาชนะ ซึ่งเป็น
การทำ�งานระบบทีมที่จะทำ�ให้งานเกิดความสำ�เร็จได้

ปัจจัยความสำ�เร็จ
1) นโยบายผู้บริหารมีความสำ�คัญมากที่สุด ให้ความสำ�คัญกับ
งานพัฒนาคุณภาพชีวติ และมีการแบ่งงานมอบหมายงานทีก่ ระจายความ
รับผิดชอบ ดึงความร่วมมือและส่งต่อให้กับผู้ปฏิบัติ
2) การบริ ห ารจั ด การภายใน อบต.มี ก ารแลกเปลี่ ย นประชุ ม
ทีมร่วมกัน สนับสนุนและช่วยงานโดยไม่เลือกว่าเป็นงานของฝ่ายใด
เมือ่ ทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีกจิ กรรม มีแผนงานอย่างไรทำ�ให้การทำ�งาน
บูรณาการได้ง่ายและสะดวกขึ้น มีการคุยและทบทวนงานกันทุกเดือน
จัดทำ�เป็นตารางงานร่วมกัน การไปช่วยกันของแต่ละคน ประกอบกับมีการ
จ้างแรงงานเด็กทีเ่ รียนจบในหมูบ่ า้ น เป็นแรงงานจ้างเหมา ในการเก็บข้อมูล
ทำ�ให้การทำ�งานสะดวกมากขึ้น ในการทำ�งานมีการนำ�ข้อมูลมาดูร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจกัน และวิเคราะห์ข้อมูล ทำ�งานร่วมกัน
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3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เกิดจากผูส้ งู อายุเองหรือเกิด
จากการขับเคลื่อนชมรมในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับงานของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำ�เภอ (พชอ.) ทำ�ให้สามารถสร้างพลังความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งผู้สูงอายุ สหวิชาชีพ องค์กรทั้ง 4 องค์กร
รพ.สต.มีการคิดและดูงานร่วมกันว่าจะทำ�อะไร โดยคณะกรรมการดังกล่าว
เป็นคณะกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายมาคุยร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โรงเรียนผู้สูงอายุ และทุกเรื่อง
4) การประสานการทำ�งานร่วมกับภาคีสมัชชาจังหวัดและงาน
เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 12 เพื่อเชื่อมโยงการทำ�งาน ให้การทำ�งาน
ในพื้นที่สามารถเกาะเกี่ยวและขับเคลื่อนการทำ�งานไปได้อย่างต่อเนื่อง
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12
Platform : iMedCare

ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน

“บริการด้วยหัวใจ มอบความห่วงใยถึงบ้าน”

We Serve Excellent Care
at Your Home
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สภ�พปัญห�

โรคเรือ้ รังส่วนมากเกิดกับคนทีม่ อี ายุมากขึน้ หรือผูส้ งู อายุ ทีข่ ณะนี้
ไทยเรามีประมาณร้อยละ 20 ของประชากร หรือ 12 ล้าน และจะเพิม่ ขึน้ ปีละ
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
ผู้ ดู แ ลดั ง แผนภู มิ ที่ นำ า เสนอ ซึ่ ง ถ้ า พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดจะเห็ น ว่ า
ลักษณะการพึ่งพิงหลายอย่างสามารถฟื้นฟูให้กลับเป็นปกติได้ถ้ามีผู้ดูแล
ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี มีมาตรฐาน
โดยเฉพาะในกลุม่ ทีเ่ ริม่ เป็นหรือกลุม่ ติดบ้าน ซึง่ ถ้าได้รบั การฟืน้ ฟู
จะทำาให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ หรือแม้แต่กลุ่มติดเตียงก็สามารถ
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ชะลอการเสื่อมและอาจลุกมาช่วยตัวเองได้บ้าง ระบบการดูแลที่มีอยู่
ในปัจจุบันที่รัฐจัดให้ไม่ว่าจะเป็น Intermediated Care หรือ LTC ยังมี
ข้อจำ�กัด คือ จัดให้สำ�หรับกลุ่มบัตรทองที่ได้รับทุนสนับสนุนโดย สปสช.
กลุ่มอื่นๆ ทั้งกลุ่มประกันสังคม ข้าราชการ หรือกลุ่มประกันสุขภาพแบบ
พรีเมี่ยม ซึ่งบางรายอาจมีกำ�ลังจ่าย แต่ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
ในการจ้างผู้ดูแล ที่อาจไม่ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐาน จึงทำ�ให้อัตราการ
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติหรือลดภาวะพึ่งพิงไม่ดีขึ้น
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง มี ค วามพยายามที่ จ ะผลิ ต ผู้ ดู แ ลให้ ไ ด้
มาตรฐาน โดยความร่วมมือกับกระทรวง พม. แรงงาน ศึกษาธิการ ร่วมกับ
มหาดไทย และสาธารณสุข แต่ก็ยังมีช่องว่างการให้บริการ ด้วยเหตุนี้
ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีพื้นฐานและประสบการณ์ในการสอน วิจัยและให้การดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และทีมงานที่ประกอบด้วยผู้ที่ทำ�งาน
ในด้านการจัดการระบบสุขภาพกับมูลนิธิชุมชนสงขลาจึงได้ร่วมมือกัน
พัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับกลุ่มประชากรโรคเรื้อรังกลุ่มนี้
โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ
1. เสริมระบบบริการภาครัฐ เข้าสู่ระบบบริการแบบไร้รอยต่อ
(Seamless Care)
2. เสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพ/เพิ่มคุณภาพชีวิต
3. มีการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถต่อเนื่อง
4. มีระบบฐานข้อมูลรองรับการดูแลต่อเนือ่ ง (Continuous Care)
5. มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย และครอบคลุมกลุ่ม
เป้าหมาย
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กลุ่มติดเตียง: ต้องมีผู้ดูแลประจำ� 5 แสนคน อยู่ในระบบ LTC
ประมาณ 1 แสนคน (เป้าหมาย 1.5 แสนคน) คงเหลือ 4 แสนคน
กลุ่มติดบ้าน: ต้องการการฟื้นฟู 1 ล้าน ระบบ Intermediated
Care ให้การดูแลเฉพาะในโรงพยาบาลก่อนจำ�หน่ายกลับบ้าน คงเหลือ
1 ล้านคน
จากจำ�นวนทั้งหมด ประมาณการร้อยละ 50 ญาติดูแลเอง หรือ
ใช้ บ ริ ก ารหน่ ว ยบริ บ าลของเอกชน จึ ง คาดว่ า มี โ อกาสทางการตลาด
ประมาณ 7 แสนคนทั่วประเทศ สำ�หรับภาคใต้ 14 จังหวัด ที่จะเป็นพื้นที่
เป้าหมายในระยะแรก มีประมาณร้อยละ 8 ของทั้งประเทศ คิดเป็น
56,000 ราย

Platform iMedCare

Platform iMedCare เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการพัฒนานวัตกรรม
การแพทย์ดิจิทัลสำ�หรับการแก้ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
และส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ดิ จิ ทั ลไทยอย่ า งยั่ งยื น
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 ทำ�ความสะอาดร่างกาย ทำ�ความสะอาดทีน่ งั่ /
ที่นอน ให้อาหาร พลิกตะแคงตัว ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เคาะปอด
และดูดเสมหะ
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บริการอืน่ ๆ ได้แก่ 1) พูดคุยเป็นเพือ่ น 2) พาไปพบแพทย์ตามนัด
3) พาไปวัด/พบเพือ่ น/ไปซือ้ ของ/ออกกำ�ลังกาย ฯลฯ 4) ช่วยเหลือในกิจวัตร
ประจำ�วัน เช่น อาบน้ำ� เปลี่ยนเสื้อผ้า ป้อนข้าว พาเดิน เข้านอน
มีการบันทึกประวัตกิ ารให้บริการรายบุคคล ทีส่ ามารถส่งต่อข้อมูล
และออกแบบการให้บริการร่วมกับ CM (Care Manager หมายถึง
ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข) ในแต่ละพื้นที่จาก
สปสช.
พื้นที่การให้บริการ ระยะแรก จ.สงขลา
กลุ่มเป้าหมายหลัก 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านที่อยู่นอกเหนือ
ระบบ LTC (ดูแลผู้ป่วยระยะยาว) ที่ต้องการรับบริการและจ่ายค่า
บริการในราคาที่เข้าถึงได้ 2) ผู้สูงอายุทั่วไป ที่ต้องการบริการ
กลุ่มเป้าหมายรอง 1) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านที่อยู่ในระบบ LTC
ที่ต้องการบริการเพิ่มเติมและสามารถจ่ายค่าบริการ
รูปแบบการคิดค่าบริการ การดูแลแบบชุด ได้แก่ การดูแลรายเดือน
(เหมาจ่าย) การดูแลรายสัปดาห์ การดูแลรายวัน (20-24 ชม.) การดูแล
ครึ่งวัน (กลางวัน หรือกลางคืน) การดูแลช่วงเช้า/บ่าย และการดูแลแบบ
รายครั้ง เน้นกลุ่มเป้าหมายให้อยู่ในพื้นที่ตำ�บลเดียวกัน มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ การรับจ่ายเงิน จะใช้ระบบพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวก
ทีมกลางจะโอนค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการรายสัปดาห์/รายเดือน
iMedCare ต่อยอดจาก iMed@home เป็นแอปพลิเคชันที่
ต่อยอดจากการพัฒนาระบบเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
และคนยากลำ�บากในพืน้ ทีร่ ว่ มกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน
เขต 12 โดยทำ�งานร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สปสช.
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เครือข่ายภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น บันทึกข้อมูลพื้นฐาน
การช่วยเหลือ การจัดทำ�แผนในการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
ลดปัญหาการทำ�งานซ้ำ�ซ้อนและเสริมหนุนการทำ�งานกันและกัน และได้
รับการประสานร่วมงานกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีหลักสูตรและบุคลากรผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม จึงเห็น
โอกาสทีจ่ ะพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีบ่ า้ น มีขอ้ มูลผูร้ บั บริการ
อยู่ราว 6 หมื่นราย มี User ใช้ระบบอยู่ 5,491 คน
หัวใจสำ�คัญคือ พัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
Home Care Giver ให้สามารถบริการผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งต้องการรับบริการ
และสามารถจ่ายค่าบริการที่อยู่นอกเหนือจากสิทธิ์พื้นฐานจากระบบ
บริการของภาครัฐ ให้สามารถส่งต่อข้อมูล ประสานเชื่อมต่อบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง และลดช่องว่างของระบบ
ผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เขตเมือง/ชานเมือง กลุ่มหลักคือ กลุุ่มที่อยู่นอกเหนือจากระบบ
LTC (ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุและผู้ที่
อยู่ในระยะพึ่งพิง) กลุ่มรองคือ ผู้ต้องการรับบริการนอกเหนือจากบริการ
ตามสิทธิ์ LTC และสามารถจ่ายค่าบริการในราคาทีเ่ ข้าถึงได้ และยินยอม
ใช้บริการของระบบ
พืน้ ทีด่ �ำ เนินการ ระดับตำ�บลในเขตเมือง ผูร้ บั บริการสามารถเลือก
ผู้ให้บริการในพื้นที่ตำ�บลเดียวกัน เลือกประเภทการบริการ นัดหมาย
ล่วงหน้า และประเมินความพึงพอใจในแต่ละครั้งของการบริการ
ผู้ให้บริการ คือผู้ที่ผ่านการอบรม ผ่านการทดสอบมาตรฐานการ
ให้บริการทีจ่ ะเปิดให้บริการจากโครงการ กลุม่ เหล่านีอ้ าจต่อยอดจาก อสม.
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CG (Care Giver หมายถึง ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)
หรือนักบริบาล หรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากคณะพยาบาล ฯลฯ จัดทำาแผน
บริการรายบุคคล รายงานกิจกรรมการให้บริการแต่ละครั้ง
ประเภทบริการ ได้แก่ ทำาความสะอาดร่างกาย ทำาความสะอาดทีน่ งั่ /
ที่นอน ให้อาหาร พลิกตะแคงตัว ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เคาะปอด
และดูดเสมหะ และบริการอื่นๆ ได้แก่ 1) พูดคุยเป็นเพื่อน 2) พาไปพบ
แพทย์ตามนัด 3) พาไปวัด/พบเพื่อน/ไปซื้อของ/ออกกำาลังกาย ฯลฯ
4) ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำาวัน เช่น อาบน้ำา เปลี่ยนเสื้อผ้า ป้อนข้าว
พาเดิน เข้านอน โดยจะมีการบันทึกประวัติการให้บริการรายบุุคคล
สามารถส่งต่อข้อมูลและออกแบบการให้บริการร่วมกับ CM (Care
Manager หมายถึง ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข)
ในแต่ละพื้นที่
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การออกแบบตัวแอปพลิเคชันจะคำ�นึงถึงการรักษาความปลอดภัย
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ให้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเท่าที่จำ�เป็น (ชื่อ
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ภาพถ่าย เลข 13 หลัก เพื่อยืนยันตัวตน โดยผ่านการ
ยินยอม) และพิทักษ์สิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสมาชิกและข้อตกลง
ร่วมที่จะกำ�หนดเอาไว้
รูปแบบการใช้งาน หน้าหลักจะระบุชื่อ ตำ�แหน่งที่อยู่ผู้ใช้บริการ
ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก คือ 1) บริการของเรา ผูใ้ ช้สามารถเข้าดูประเภท
บริการและขั้นตอนการใช้บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนสมัคร
สมาชิก 2) ผู้รับบริการ (แยกออกเป็น 2 ประเภทคือช่วยตัวเองได้และ
ช่วยตัวเองไม่ได้ ระบุขอ้ มูลพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น เลือกประเภทบริการทีต่ อ้ งการ
เข้าดูข้อมูลราคา มาตรฐานบริการที่จะได้รับ เลือกผู้ให้บริการในพื้นที่
นัดหมายการรับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การจ่ายค่าบริการและ
เงื่อนไขกำ�กับ หากเคยใช้บริการแล้วจะมีรายงานประวัติการให้บริการ)
3) ผู้ให้บริการ (ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติและความสามารถในการบริการ
แผนการให้บริการรายบุคคล บันทึกกิจกรรมการบริการพร้อมภาพ เงือ่ นไข
การให้บริการ) และ 4) ทีม iMedCare (ข้อมูลพืน้ ฐาน รายงานการให้บริการ
รายงานการประเมิน รายงานการรับจ่ายเงิน เงื่อนไขการใช้งาน)
การรับจ่ายเงิน จะใช้ระบบพร้อมเพย์ เพื่อความสะดวก ทีมกลาง
จะโอนค่าตอบแทนให้กับผู้ให้บริการรายเดือน
จุดเด่นของ Platform นี้เป็นการลดช่องว่างการให้บริการผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตอบสนองผู้รับบริการที่ต้องการ
การดูแลทีบ่ า้ น และเข้าไม่ถงึ ระบบบริการทีส่ าธารณสุขจัดให้ โดยเชือ่ มต่อ
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กับผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม มีระบบการควบคุมมาตรฐานการบริการ
และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการดำ�เนินการ
ในรูปแบบธุรกิจเพือ่ สังคม ไม่ได้แสวงหากำ�ไร มีมาตรฐานในราคาเป็นธรรม
เป็นหุน้ ส่วนร่วมกัน ช่วยลดรายจ่ายและเพิม่ รายได้ให้กบั บุคลากรในระบบ
อีกทั้งเรามีศูนย์อบรมและหลักสูตร มีงบประมาณจากภาครัฐรองรับการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องทุกปี
โดยระยะแรกจะพัฒนาต้นแบบที่จังหวัดสงขลา พัฒนาระบบการ
บริการดังกล่าว ก่อนทีจ่ ะขยายผลต่อไปในระดับเขตร่วมกับคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
การบริหารจัดการ จะมีการทำ� MOU ร่วมกันระหว่างมูลนิธชิ มุ ชน
สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพจังหวัด สปสช.
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 ระยะพัฒนาต้นแบบจะ
จัดตั้งกองทุน iMedCare ขึ้นมาดูแลทีมงาน โดยรายได้จะมาจากการ
หักค่าบริการ การระดมทุน และการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและภาคี
ความร่วมมือ ก่อนที่จะจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมในปีที่ 3 ของการดำ�เนินงาน
โดยปี 2564 มีงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการประสานการขับเคลื่อน
การนำ� Platform นี้ไปใช้ประโยชน์
และระยะต่อไป จะขยายการให้บริการไปยังกลุ่มอื่นๆ ที่ต้องการ
ฟื้นฟูสุขภาพหลังเจ็บป่วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การรับส่งไป
ตรวจตามนัด การบริการอาหารสำ�หรับผู้ป่วย และขยายผลในระดับ
ประเทศร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตอื่นๆ
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หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
(Home Care Giver)

เพื่อให้การบริการดังกล่าวมีมาตรฐานที่ดี คณะพยาบาลศาสตร์
มอ. จึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรนีข้ นึ้ สำ�หรับผูใ้ ห้บริการ หรือทีเ่ รียกว่าผูด้ แู ลทีบ่ า้ น
(Home Care Giver) โดยปรับปรุงจากหลักสูตรของอาจารย์พิศมัย
บุติมาลย์
สัปดาห์ที่ 1 ผู้สมัครเข้าเรียนรู้ผ่าน E-Learning และผ่านการ
E-Testing ในระบบและช่องทางที่ผู้รับผิดชอบเตรียมไว้
สัปดาห์ที่ 2 ผู้สมัครเข้าฝึกภาคปฏิบัติในห้อง Lab ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สัปดาห์ที่ 3 ผู้สมัครลงพื้นที่ฝึกภาคสนามในพื้นที่ตำ�บลที่ตน
อาศัยอยู่หรือพื้นที่ซึ่งทีมกำ�หนดให้
หมายเหตุ ค่ า ใช้ จ่ า ยการพั ฒ นาผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร 50 คนแรก
ทางมู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลาและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลาให้ ก าร
สนับสนุน
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ตารางฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ 4-18 ก.ย.2564
อบรมออนไลน์การใช้ iMedCare 15 ก.ย.2564
ฝึกภาคสนาม 19 และ 25-26 ก.ย.2564
วันเดือน
ปี

เวลา

กิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์

จำ�นวน ผู้เข้า จำ�นวน
กลุ่ม อบรม ห้อง
ต่อกลุม่

4/09/64 กลุ่ม 1
(p) ฝึกในห้อง
9.00-12.00 น.
ปฏิบัติการ
กลุ่ม 2
( ) สอบทักษะ
13.00-16.00 น.
ก่อนขึ้น
ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 1 การดูแล
ผิวหนัง/การดูแลและ
ป้องกันแผลกดทับ
- หุ่น 1 ตัวและ
โมเดลฝึกทำ�แผล
เปิด
- ถุงมือสะอาดเบอร์ 7
จำ�นวน 20 คู่
- Face Shield
10 อัน
- ผ้าปูที่นอน ผ้ายาง
และผ้าวางเตียง
3 ชุด
- หมอนรองในการ
จัดท่า 4 ใบ
- ชุดทำ�แผลเปิด
5 ชุด

2

6-7

2

4/09/64 กลุ่ม 1
(p) ฝึกในห้อง
9.00-12.00 น.
ปฏิบัติการ
กลุ่ม 2
( ) สอบทักษะ
13.00-16.00 น.
ก่อนขึ้น
ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 2 การ
บริหารกล้ามเนื้อและ
ข้อ/การป้องกันข้อติด
และกล้ามเนื้อลีบ
- หุน่ 1 ตัว และโมเดล
ฝึกบริหารข้อต่างๆ
- Face Shield
- กระดานป้องกัน
เท้าตก 1 ชุด

2

6-7

2
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วันเดือน
ปี

เวลา

กิจกรรม

5/09/64 กลุ่ม 1
(p) ฝึกในห้อง
9.00-12.00 น.
ปฏิบัติการ
กลุ่ม 2
( ) สอบทักษะ
13.00-16.00 น.
ก่อนขึ้น
ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 การดูแล
ช่องปากและคอ/การ
ป้องกันการติดเชื้อ
ระบบหายใจ
- หุ่น 1 ตัว
ใส่ Tracheostomy
Tube ที่มีท่อ
ชั้นนอก (Outer
Tube) และ
ท่อชั้นใน
(Inner Tube)
- อุปกรณ์ทำ�แผล
เจาะคอชามรูปไต
- โมเดลฝึกทำ�ความ
สะอาดช่องปาก
และฟัน
- เครื่องดูดเสมหะ
1 เครื่อง สายดูด
น้ำ�ลาย (Saliva)
และสายดูดเสมหะ
10 ชุด
- ถุงมือปลอดเชื้อ
เบอร์ 7 จำ�นวน
20 คู่
- Face Shield
- เตียงปรับท่า
นั่งนอนได้
- หมอนรองในการ
จัดท่าเคาะปอด
2 ใบ

จำ�นวน ผู้เข้า จำ�นวน
กลุ่ม อบรม ห้อง
ต่อกลุม่
2

6-7

2
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วันเดือน
ปี

เวลา

กิจกรรม

5/09/64 กลุ่ม 1
(p) ฝึกในห้อง
9.00-12.00 น.
ปฏิบัติการ
กลุ่ม 2
( ) สอบทักษะ
13.00-16.00 น.
ก่อนขึ้น
ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
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วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 4 การทำ�
ความสะอาดร่างกาย/
การป้องกันการ
ติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
- หุ่นครึ่งตัวสำ�หรับ
ฝึกชำ�ระอวัยวะ
สืบพันธุ์ทั้งหญิง
และชาย 1 ชุด
- ถุงมือสะอาด
เบอร์ 7
จำ�นวน 20 คู่
- น้ำ�ยาชำ�ระอวัยวะ
สืบพันธุ์ และสบู่
1 ชุด
- ชุดชำ�ระอวัยวะ
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

จำ�นวน ผู้เข้า จำ�นวน
กลุ่ม อบรม ห้อง
ต่อกลุม่
2

6-7

2

วันเดือน
ปี

เวลา

กิจกรรม

11/09/64 กลุ่ม 1
(p) ฝึกในห้อง
9.00-12.00 น.
ปฏิบัติการ
กลุ่ม 2
( ) สอบทักษะ
13.00-16.00 น.
ก่อนขึ้น
ฝึกฯ
(p) ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

วัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์
กิจกรรมที่ 5 การดูแล
ด้านอาหาร/การ
ป้องกันภาวะซึมเศร้า
- 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

จำ�นวน ผู้เข้า จำ�นวน
กลุ่ม อบรม ห้อง
ต่อกลุม่
2

6-7

2
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มาตรฐานการให้บริการภายใต้ Platform iMedCare
มาตรฐานที่ 1 การทำ�ความสะอาดร่างกาย

iMedCare
V 01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 117
จาก 2 หน้า

1. วัตถุประสงค์
การชะล้างทำ�ความสะอาดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพือ่ ป้องกันการ
ติดเชือ้ จากการหมักหมมคราบเหงือ่ ไคล หรือสิง่ สกปรกบนผิวหนัง ซอกอับ
และช่องต่างๆ บนร่างกายของผู้ป่วยที่บ้าน
2. ขอบเขต
การทำ�ความสะอาดลำ�ตัว แขนขา หู ตา ปากฟัน ระบบขับถ่าย
สระผม* โกนหนวด* ตัดเล็บ* นวดหลัง และเปลี่ยนเสื้อผ้า เช้า-เย็น
และเมื่อจำ�เป็น (*ตามเหมาะสม)
3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแล
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำ หรับเช็ดตัวทำ�ความสะอาดร่างกาย โดยใช้
น้ำ�ธรรมดา (อุณหภูมิห้อง) สบู่อ่อนสำ�หรับทารก แปรงสีฟัง ยาสีฟัน
และผ้าขนหนู
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2) ทำ�ความสะอาดร่างกายด้วยการเช็ดตัว ให้ทวั่ ทัง้ ร่างกายอย่าง
อ่อนโยน โดยเช็ดด้วยน้ำ�ผสมสบู่อ่อนสำ�หรับทารกก่อน แล้วค่อยเปลี่ยน
ไปเช็ดตัวด้วยน้ำ�เปล่า
3) ทำ�ความสะอาดภายในช่องปาก และฟันอย่างน้อยวันละ
2 ครั้ง
4) กรณีเจาะคอเพือ่ ช่วยในการหายใจ ให้ท�ำ ความสะอาดท่อเหล็ก
ภายใน (ถอดล้างและต้ม) วันละ 1-2 ครัง้ หรือเมือ่ มีเสมหะอุดตันมากๆ
5) เช็ดก้นหลังขับถ่ายทุกครั้งอย่างนุ่มนวล จนสะอาด และซับ
ให้แห้งด้วยสำ�ลีหรือกระดาษชำ�ระ พร้อมทั้งทาวาสลีนที่รอบๆ รูทวาร
ทุกครั้งหลังทำ�ความสะอาด โดยเฉพาะเมื่อถ่ายเหลว
6) กรณีเพศชายใส่ถุงพลาสติกรองรับน้ำ�ปัสสาวะ ให้เปลี่ยนถุง
พลาสติกใหม่ทันทีหลังการขับถ่ายปัสสาวะหรือไม่เกิน 30 นาที โดยที่
ระวังไม่ให้ถงุ พลาสติกบริเวณองคชาติแน่นเกินไป และห่างจากโคนองคชาติ
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
7) กรณี ใ ส่ ส ายสวนปั ส สาวะ เทน้ำ � ปั ส สาวะออกจากถุ ง เก็ บ
ปัสสาวะเมือ่ มีประมาณ 3 ส่วน 4 ของถุง ต้องตรวจดูให้สายสวนปัสสาวะ
อยู่ในระบบปิด ดูแลให้ปัสสาวะไหลสะดวก สายไม่หัก พับ งอ บีบรูดสาย
สวนปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และแขวนถุงเก็บปัสสาวะไว้กับ
ขอบเตียง
8) ใช้แผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์ มาปิดทับบริเวณก้นกบสำ�หรับ
คนที่ผอมมาก เพื่อป้องกันการระคายเคืองและลดแรงเสียดสี
9) ทาโลชั่นที่บริเวณผิวที่แห้ง 3–4 ครั้ง/วัน หรือทาน้ำ�มันทาผิว
1–2 ครั้ง/วัน หลังจากเช็ดตัวเสร็จ
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มาตรฐานที่ 1 การทำ�ความสะอาดร่างกาย

iMedCare
V 01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
เตรียมอุปกรณ์ทำ�ความสะอาดร่างกาย
เริ่มทำ�ความสะอาดตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายและช่องปาก
ทำ�ความสะอาดอวัยวะเพศ
และก้นหลังขับถ่าย
ทำ�แผลบริเวณที่เป็นแผลกดทับ
และทาโลชั่น น้ำ�มันทาผิว หรือวาสลีน
เพื่อป้องกันผิวแห้ง
ทำ�ความสะอาดแผลเจาะคอ
และท่อเหล็กภายใน (ถอดล้างและต้ม)
สวมเสื้อผ้าให้ผู้ป่วย
และจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
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กรณีใช้สายสวน ตรวจสอบ
สายสวนปัสสาวะ และถุงเก็บปัสสาวะ
ให้พร้อมใช้งาน บีบรูดสายสวนปัสสาวะ
อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
กรณีใช้ถุงพลาสติกรองรับน้ำ�ปัสสาวะ
ในเพศชาย ให้เปลี่ยนถุงใหม่ทันที
หลังขับปัสสาวะหรือไม่เกิน 30 นาที
โดยให้ห่างจากโคนองคชาติประมาณ
0.5 เซนติเมตร ไม่แน่นจนเกินไป

มาตรฐานที่ 2 ทำ�ความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน
(เปลี่ยนผ้าปู เบาะหมอน และเครื่องนอน)

iMedCare
V 01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 119
จาก 2 หน้า

1. วัตถุประสงค์
การทำ�ความสะอาดทีน่ งั่ หรือทีน่ อน เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ จากการ
หมักหมมคราบเหงื่อไคล หรือสิ่งสกปรกบนผิวหนังที่ติดหรือเปื้อนบน
พื้นผิว และการจัดให้พื้นผิวหรือผ้าให้เรียบตึงนั้น ป้องกันการเกิดแผลจาก
กดทับบริเวณรอยยับ
2. ขอบเขต
เปลีย่ นและทำ�ความสะอาด ผ้าปูทน่ี อน เบาะหมอน และเครือ่ งนอน
ทุกวันและเมื่อจำ�เป็น (*ตามเหมาะสม)
3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแล
1) จัดเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนให้แห้งสะอาด และเรียบตึง
2) ใช้เตียงลมรองนอน ดูแลให้เตียงลมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
3) จัดหมอนหรือเบาะรองให้อยูใ่ นตำ�แหน่งทีร่ องรับสรีระร่างกาย
		 ห้ามใช้ห่วงยางเป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่ม
		 กระดูก
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มาตรฐานที่ 2 ทำ�ความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน
(เปลี่ยนผ้าปู เบาะหมอน และเครื่องนอน)

iMedCare
V 01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
จัดเตรียมเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน แผ่นยางรองนอน

ตรวจดูเบาะลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน แผ่นยางรองนอนใหม่
และจัดให้ผ้าปูที่นอนและแผ่นยางรองนอนให้เรียบตึง

ตรวจดูเบาะลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

จัดหมอนหรือเบาะรองให้อยู่ในตำ�แหน่ง
ที่รองรับสรีระร่างกาย
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มาตรฐานที่ 3 ให้อาหาร
(ทางสายยาง/ป้อนทางปาก)

iMedCare
V 01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 121

1. วัตถุประสงค์
การให้อาหารที่ถูกต้องทั้งป้อนทางปากและทางสาย ช่วยป้องกัน
การสำ�ลักอาหารและการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ รวมถึงการให้อาหารที่
เหมาะสมตามโภชนาการหรือคำ�แนะนำ�ของแพทย์นั้น จะทำ�ให้ผู้สูงอายุ
นั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามต้องการ
2. ขอบเขต
ให้อาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย
หรือตามคำ�แนะนำ�ของแพทย์ และให้อาหารให้ถูกต้องทั้งป้อนทางปาก
และทางสาย โดยไม่ท�ำ ให้เกิดการสำ�ลักหรือติดเชือ้ ทางเดินหายใจ โดยควร
ให้ 4–6 มื้อต่อวัน
3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแล
1) จัดเตรียมอาหารให้เหมาะสมสำ�หรับผู้ป่วย เช่น อาหารอ่อน
ที่ง่ายต่อการเคี้ยวและกลืน หรืออาหารบดเหลวสำ�หรับให้ทางสายยาง
โดยดูแลให้ผสู้ งู อายุได้รบั สารอาหารครบถ้วนตามปริมาณทีค่ วรได้รบั ต่อวัน
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2) จัดให้ได้รับน้ำ�อย่างเพียงพอ ปริมาณประมาณ 2 ลิตร หรือ
8-10 แก้ว/วัน (ถ้าไม่มีข้อจำ�กัด)
3) หากต้องทานยาหรืออาหารเสริม ให้ดแู ลและจัดให้ตามมือ้ นัน้ ๆ
4) หากมี อาการหายใจแรง หายใจลำ� บาก มี เสมหะในปอด
ให้ทำ�การดูดเสมหะ/เคาะปอดให้เรียบร้อยก่อนเพื่อป้องกันการสำ�ลัก
อาหาร
5) กรณีไม่มีข้อจำ�กัด ให้จัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา
ขณะป้อนอาหารทางปาก หรือให้อาหารทางสายยาง และหลังการป้อน
อาหารหรือให้อาหารทางสายยาง ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45
องศา ต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง
6) หากรับประทานอาหารทางปาก ให้จดั อาหารทีง่ า่ ยต่อการเคีย้ ว
และกลืน พร้อมทั้งป้อนอาหารด้านที่ผู้สูงอายุเคี้ยวได้สะดวก
7) หากให้อาหารทางสายยาง ต้องตรวจสอบตำ�แหน่งของสายยาง
ให้อาหารให้อยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสม และปริมาณอาหารที่เหลือใน
กระเพาะอาหารทุกครั้งก่อนการให้อาหาร หากอาหารในกระเพาะเหลือ
มากกว่า 50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนมื้ออาหารออกไป
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มาตรฐานที่ 3 ให้อาหาร
(ทางสายยาง/ป้อนทางปาก)
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ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
จัดเตรียมอาหาร น้ำ�ดื่ม ยา
และอาหารเสริมแก่ผู้ป่วย
ตามความเหมาะสม ในแต่ล่ะมื้ออาหาร
ปรับท่าทางให้ศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา
ขณะทานอาหารและหลังทานอาหาร
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
หากมีอาการหายใจแรง หายใจลำ�บาก มีเสมหะในปอด ให้ทำ�การ
ดูดเสมหะ/เคาะปอดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการสำ�ลักอาหาร
หากรับประทานอาหารทางปาก ให้จัดอาหารที่ง่ายต่อการเคี้ยว
และกลืน พร้อมทั้งป้อนอาหารด้านที่ผู้สูงอายุเคี้ยวได้สะดวก
หากให้อาหารทางสายยาง ต้องตรวจสอบตำ�แหน่งของสายยาง
ให้อาหารให้อยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสมและปริมาณอาหาร
ที่เหลือในกระเพาะอาหารทุกครั้งก่อนการให้อาหาร
หากอาหารในกระเพาะเหลือมากกว่า
50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนมื้ออาหารออกไป
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มาตรฐานที่ 4 การพลิกตะแคงตัว
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โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
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1. วัตถุประสงค์
การพลิกตะแคงตัว ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุ
จากการที่นั่งหรือนอนในท่าเดิมตลอดเวลา
2. ขอบเขต
พลิกตะแคงตัวและปรับเปลี่ยนท่าท่างจากท่านั่งหรือท่านอนเดิม
ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแล
1) พลิกตะแคงตัวผูส้ งู อายุอย่างน้อยทุก 2 ชัว่ โมง โดยทีใ่ ช้ผา้ รอง
ช่วยในการยกตัวขณะจัดท่าเคลือ่ นย้ายหรือยกตัว ใช้มอื สอดเข้าไปทีละส่วน
ในการจัดเปลีย่ นท่า โดยให้เลือ่ นศีรษะและไหล่กอ่ น เสร็จแล้วจึงเลือ่ นลำ�ตัว
สะโพก และเท้า และใช้การยกตัวแทนการดึงลาก
2) ใช้หมอนใบเล็ก หรือหมอนสำ�หรับเด็กอ่อนวางรองบริเวณ
แขน ปุ่มกระดูก ข้อศอก และส้นเท้าในกรณีเคลื่อนไหวไม่ได้เลย ห้ามใช้
ห่วงยางเป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่มกระดูก
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3) กรณีจัดท่านอนหงาย จะต้องจัดให้ผู้สูงอายุนอนหงายราบ
หมอนหนุนรองศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา สะโพกงอเล็กน้อย ป้องกัน
การเลื่อนไหลตัวลงไปปลายเตียง
4) กรณีจัดท่านอนตะแคง ต้องจัดให้นอนในท่าตะแคงกึ่งหงาย
ทำ�มุม 30 องศากับที่นอน โดยใช้หมอนรองคอตั้งแต่กระดูกสะบักไป
จนถึงกระดูกกระเบนเหน็บ งอสะโพกด้านบนไปทางด้านหน้าเล็กน้อย
และใช้หมอนสอดระหว่างขาทั้งสองข้างบริเวณหัวเข่าเพื่อป้องกันการหุบ
ของข้อตะโพกและขาด้านหลังถูกกด และหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงทับ
ด้านที่อ่อนแรงนานเกินกว่า 30 นาที
5) กรณีจัดท่านั่ง ต้องมีเบาะพิงหลังและรองก้นและเท้าสามารถ
วางบนที่รองเท้าหรือวางบนพื้นได้พอดี โดยที่ต้องระวังไม่ให้เข่าไม่ยกสูง
หรือลอย และข้อสะโพกอยู่ในท่างอไม่เกิน 90 องศา
6) กรณีไม่มีข้อจำ�กัด ให้จัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา
ขณะป้อนอาหารทางปาก หรือให้อาหารทางสายยาง และหลังการป้อน
อาหาร หรือให้อาหารทางสายยาง ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45
องศา ต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง
มาตรฐานที่ 4 การพลิกตะแคงตัว
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โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
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4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
ใช้ผา้ รองช่วยในการยกตัวขณะจัดท่าเคลือ่ นย้ายหรือยกตัว
ใช้มอื สอดเข้าไปทีละส่วนในการจัดเปลีย่ นท่า โดยให้เลือ่ น
ศีรษะและไหล่ก่อน เสร็จแล้วจึงเลื่อนลำ�ตัว สะโพก และ
เท้า และใช้การยกตัวแทนการดึงลาก
ใช้หมอนใบเล็ก หรือหมอนสำ�หรับเด็กอ่อนวางรองบริเวณแขนปุ่ม
กระดูก ข้อศอก และส้นเท้าในกรณีเคลื่อนไหวไม่ได้เลย ห้ามใช้ห่วงยาง
เป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่มกระดูก
กรณีจัดท่านอนหงาย จะต้องจัดให้ผู้สูงอายุนอนหงายราบ หมอนหนุนรองศีรษะสูง
ไม่เกิน 30 องศา สะโพกงอเล็กน้อย ป้องกันการเลื่อนไหลตัวลงไปปลายเตียง
กรณีจัดท่านอนตะแคง จัดให้นอนตะแคงกึ่งหงายทำ�มุม 30 องศากับที่นอน
ใช้หมอนรองคอตั้งแต่กระดูกสะบักไปจนถึงกระดูกกระเบนเหน็บ งอสะโพกด้านบน
ไปทางด้านหน้าเล็กน้อย และใช้หมอนสอดระหว่างขาทั้งสองข้างบริเวณหัวเข่า
ป้องกันการหุบของข้อตะโพกและขาด้านหลังถูกกด หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงทับ
ด้านที่อ่อนแรงนานเกินกว่า 30 นาที
กรณีจัดท่านั่ง ต้องมีเบาะพิงหลังและรองก้นและเท้าสามารถวางบนที่รองเท้าหรือ
วางบนพืน้ ได้พอดี โดยทีต่ อ้ งระวังไม่ให้เข่าไม่ยกสูงหรือลอย และข้อสะโพกอยูใ่ นท่างอ
ไม่เกิน 90 องศา
ถ้าไม่มขี อ้ จำ�กัด ให้จดั ท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา ขณะป้อนอาหารทางปาก
หรือให้อาหารทางสายยาง และหลังการป้อนอาหาร หรือให้อาหารทางสายยาง
ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา ต่อเนื่องอีก 2 ชั่วโมง
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มาตรฐานที่ 5 ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ
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ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน
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1. วัตถุประสงค์
การยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยป้องกันข้อต่อและกล้าม
เนื้อเกิดการลีบหรือเคลื่อนไหวติดขัด
2. ขอบเขต
การยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ บริเวณกล้ามเนื้อแขน ขา ข้อ
ส่วนแขน ข้อส่วนขา และข้อต่ออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคลือ่ นไหว โดยทำ�
ทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที
3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแล
1) ตรวจสอบการเคลือ่ นไหวของข้อต่อต่างๆ กล้ามเนือ้ แขนและขา
ก่อนการบริหาร
2) บริหารข้อต่างๆ ของร่างกาย (ยกเว้นบริเวณทีม่ ขี อ้ จำ�กัด) เช่น
		 • บริหารข้อส่วนแขน เช่น การยกแขนขึน้ -ลง การกางแขนออก
			 และหุบแขนเข้า การหมุนข้อไหลเข้า–ออก กางงอข้อศอก
			 เข้าและเหยียดออกกระดกข้อมือขึ้น-ลง กำ�นิ้วมือเข้าและ
			 เหยียดออก กระดกนิ้วโป้งขึ้น–ลง
		 • บริหารข้อส่วนขา เช่น งอขาเข้าและเหยียดขาออกของข้อ
			 สะโพกและข้อเข่า หมุนข้อสะโพกเข้าและหมุนข้อสะโพก
			 ออก กางขาออกและหุบขาเข้าของข้อสะโพก กระดกข้อเท้า
			 ขึ้น-ลง หมุนปลายเท้าผู้ป่วยเข้า-ออก
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มาตรฐานที่ 5 ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ
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4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ
กล้ามเนื้อแขนและขาก่อนการบริหาร
บริหารข้อต่างๆ ของร่างกาย เช่น ข้อส่วนแขน
ข้อส่วนขา (ยกเว้นบริเวณที่มีข้อจำ�กัด)
บริหารข้อส่วนแขน เช่น การยกแขนขึ้น-ลง การกางแขนออกและหุบ
แขนเข้า การหมุนข้อไหลเข้า–ออก กางงอข้อศอกเข้าและเหยียดออก
กระดกข้อมือขึน้ -ลง กำ�นิว้ มือเข้าและเหยียดออก กระดกนิว้ โป้งขึน้ -ลง
บริหารข้อส่วนขา เช่น งอขาเข้าและเหยียดขาออกของข้อสะโพกและ
ข้อเข่า หมุนข้อสะโพกเข้าและหมุนข้อสะโพกออก กางขาออกและหุบขาเข้า
ของข้อสะโพก กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง หมุนปลายเท้าผู้ป่วยเข้า-ออก
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1. วัตถุประสงค์
การเคาะปอดและดูดเสมหะ ช่วยป้องกันการติดเชื้อในระบบทาง
เดินหายใจ และป้องกันการสำ�ลักขณะให้อาหาร
2. ขอบเขต
การเคาะปอดและดูดเสมหะทุกครั้งที่มีอาการหายใจลำ�บาก หรือ
ก่อนให้ทานอาหารทางปากหรือสายยาง ครั้งละประมาณ 30 นาที
3. ความรับผิดชอบของผู้ดูแล
1) ใช้เครือ่ งดูดเสมหะเมือ่ หายใจลำ�บาก ใช้แรงในการหายใจมากขึน้
ไอบ่อย มีเสียงเสมหะ หรือก่อนให้อาหารทางสายยาง
2) ปฏิบัติอย่างมีอนามัย ต้องล้างมือก่อนและหลังดูดเสมหะ
ใช้สายดูดเสมหะชนิดปลอดเชื้อ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช็ดข้อต่อด้วยสำ�ลีชุบ
แอลกอฮอล์ 70% ก่อนปลดหรือเชื่อมต่อ และล้างสายเครื่องดูดเสมหะ
โดยวิธีดูดน้ำ�สะอาดหลังเลิกดูดเสมหะ
3) ทำ�การดูดเสมหะโดยจัดท่าศีรษะสูง 45 องศา ใช้ความดัน
ในการดูดเสมหะประมาณ 100-120 มม.ปรอท โดยดูดเสมหะแต่ละครั้ง
ไม่เกิน 10-15 วินาทีและไม่เกิน 3 ครั้ง/รอบ
4) หากระหว่างการดูดเสมหะ สายดูดเสมหะไปสัมผัสกับร่างกาย
ส่วนอืน่ หรือสิง่ ของรอบตัว ให้ท�ำ การเปลีย่ นสายใหม่ทนั ที และถ้ามีเสมหะ
เปื้อนบริเวณแผลเจาะคอมาก ควรทำ�ความสะอาดแผลเจาะคอใหม่หลัง
ดูดเสร็จ
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มาตรฐานที่ 6 เคาะปอดและดูดเสมหะ

iMedCare
V 01.01

โครงการการพัฒนา Platform iMedCare สำ�หรับธุรกิจเพื่อสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน

วันที่ประกาศใช้
00000

73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.074-221286

หน้า 2
จาก 2 หน้า

4. แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติ
ใช้เครื่องดูดเสมหะเมื่อหายใจลำ�บาก ใช้แรงในการหายใจมากขึ้น
ไอบ่อย มีเสียงเสมหะ หรือก่อนให้อาหารทางสายยาง
ตรวจสอบการทำ�งานของเครื่องดูดเสมหะให้พร้อมใช้งาน เตรียมอุปกรณ์
เช่น สายดูดเสมหะชนิดปลอดเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70%
คีมคีบสำ�ลี ถุงมือยาง เป็นต้น
จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง 45 องศา
ปฏิบัติอย่างมีอนามัยโดยล้างมือก่อนและหลังดูดเสมหะทุกครั้ง ใช้สายดูดเสมหะ
ชนิดปลอดเชื้อ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช็ดข้อต่อด้วยสำ�ลีชุบแอลกอฮอล์ 70% ก่อนปลดหรือ
เชื่อมต่อ และล้างสายเครื่องดูดเสมหะ โดยวิธีดูดน้ำ�สะอาดหลังเลิกดูดเสมหะ
ทำ�การดูดเสมหะโดยใช้ความดันในการดูดเสมหะประมาณ 100-120 มม.ปรอท
โดยดูดเสมหะแต่ละครั้งไม่เกิน 10-15 วินาทีและไม่เกิน 3 ครั้ง/รอบ
หากระหว่างการดูดเสมหะ สายดูดเสมหะไปสัมผัสกับร่างกายส่วนอื่น
หรือสิ่งของรอบตัว ให้ทำ�การเปลี่ยนสายใหม่ทันที และถ้ามีเสมหะเปื้อน
บริเวณแผลเจาะคอมาก ควรทำ�ความสะอาดแผลเจาะคอใหม่หลังดูดเสร็จ
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Platform iMedCare

ระบบพืน้ ฐาน-REST API Service สำาหรับฟังก์ชนั การใช้งานของ
End User บน Mobile Application ปัจจุบันสามารถดาวน์โหลด
ใช้งานได้แล้วในระบบสมาร์ทโฟนของ Android ในส่วนของระบบ IOS
อยู่ระหว่างขอการอนุมัติ
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- การจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลด แก้ไข ผู้ใช้งาน
		 การบันทึก/แก้ไข/ระบบการให้บริการ

- การจัดการผู้ใช้งาน ประกอบด้วย เพิ่ม ลด แก้ไข ผู้ใช้งาน
		 ระบบการรับบริการ
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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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13
ชุด Care Set
สงขลา
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สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอก 3 ยาวนานและส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวาง มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรประชาสังคม
ที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สงขลา จึงคิดหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
พัฒนาแนวทางที่เรียกว่า ชุด Care Set ให้กำ�ลังใจผู้ได้รับผลกระทบ
โดยสรุปบทเรียนจากการช่วยเหลือระลอกแรก
เป้าหมาย ลดช่องว่างดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่มักจะตกหล่นจาก
ระบบการช่วยเหลือของภาครัฐ ได้แก่ คนไทยไร้สิทธิ์ ไร้บัตร ประชากร
ต่างถิ่นแต่อาศัยในพื้นที่มายาวนาน กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก
ผู้ป่วยติดเตียง คนที่สังคมจะต้องช่วยเหลือดูแล
ด้ า นหนึ่ ง จะช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล้ำ � ทางสั ง คมที่ มี อ ยู่ ใ นสั ง คม
อีกด้านพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนมาร่วมมือกัน
และกระตุ้นไปสู่การพัฒนาเชิงระบบ
ทั้งนี้มีขั้นตอนการดำ�เนินการสำ�คัญ ก็คือ
1. ประสานเครือข่ายตำ�บลที่มีการดำ�เนินการช่วยกลุม่ เปราะบาง
ทางสังคม หาพื้นที่ร่วมกิจกรรม ด้วยการรับสมัครพื้นที่ที่สนใจ นัดประชุม
หารือร่วมกันเพือ่ รับทราบสถานการณ์ปญ
ั หา ได้มาทัง้ สิน้ 7 ตำ�บล จากนัน้
เริม่ กิจกรรมด้วยการสำ�รวจความต้องการ บางตำ�บลใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล
เดิมที่มีการสำ�รวจผ่าน iMed@home เช่น กรณีตำ�บลคูหา ใช้ข้อมูลและ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล ที่มีการคัดกรองและตรวจสอบร่วมกัน
หลายหน่วยงานในพื้นที่ คัดเลือกกลุ่มเป้่าหมายดังกล่าว ได้ 38 ชุด
ใช้ข้อมูลความต้องการนำ�มาจัดชุด Care Set กรณีกลุ่มติดเตียงจะเน้น
ในส่ ว นผ้ า อ้ อ มสำ � เร็ จ รู ป กลุ่ ม ช่ ว ยตนเองได้ เ น้ น ข้ า วสารอาหารแห้ ง
ต.บ่อยาง นำ�ข้อมูลคนจนเมืองในระบบที่ผ่านการสำ�รวจคัดกลุ่มที่ไม่มี
บัตรผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก 30 คน บวกกับข้อมูลใหม่กรณีที่มีการเดิน
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มาหาถึงศูนย์ประสานงาน ตำ�บลโคกม่วง จัดระบบการช่วยเหลือทุกครัวเรือน
คัดกรองมาได้ 50 คนเติมเต็มงบกองทุนขยะเติมบุญ โดยเลือกให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ตำ�บลป่าขาด คัดกลุ่มที่ตกหล่นจากงบ
ของท้องถิ่น 32 คน จัดทำ�แบบสอบถาม เป็นต้น แต่ละตำ�บลจะจัดส่ง
ข้อมูลความต้องการของตนมาให้มูลนิธิชุมชนสงขลา
2. มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา ประมวลผลความต้องการ จำ�แนกประเภท
ได้แก่ ข้าวสาร น้ำ� บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำ�มันพืช ขนม
ผ้าอ้อม สำ�เร็จรูป นมผง เป็นต้น แยกพื้นที่ ปริมาณความต้องการ
จากนั้ น ประสานภาคเอกชน ได้ แ ก่ ห้ า งเคแอนด์ เ ค ขอซื้ อในราคา
พิเศษ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ผ่ า นโครงการบู ร ณาการสร้ า งสุ ข ภาพอนามั ย ภาคประชาชนส่ ง ข้ อ มู ล
ความต้องการไปให้ ให้ทางเคแอนด์เคส่งใบเสนอราคา พร้อมระบุปริมาณ
การบรรจุต่อลัง/กล่อง/แพค และใบเสร็จถูกต้อง สื่อสารกลับไปยังตำ�บล
ในบางอย่างที่ไม่สามารถจัดหาให้ได้ จะให้ทางพื้นที่จัดหาด้วยตนเอง
แยกค่าใช้จ่ายออกมาต่างหาก
3. นัดหมายรับสิ่งของทั้งหมด โดยแยกเป็นรายตำ�บลตามข้อมูล
ความต้องการ ให้ทางตำ�บลมารับของ ส่งมอบกันให้เรียบร้อย
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4. ตำ�บลเป้าหมาย ส่งมอบความช่วยเหลือผ่านชุด Care Set
ให้กำ�ลังใจผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 208 คน โดยส่วนใหญ่ใช้ระบบทีมใน
การส่งมอบไปให้กลุม่ เป้าหมาย ผูน้ �ำ ทัง้ ท้องถิน่ ท้องที่ รพ.สต. ลงไปมอบให้
ถึงครัวเรือนและใช้โอกาสในการสือ่ สารสถานการณ์โควิด แนวทางการรับมือ
ความรู้ในการป้องกันไปในตัว บางพื้นที่เช่น ตำ�บลบ่อยาง จะให้กลุ่ม
เป้าหมายทยอยมารับด้วยตนเอง เพื่อเลี่ยงปัญหาความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อ โดยรายงานภาพและกิจกรรมการส่งมอบในระบบเยี่ยมบ้านของ
iMed@home ทำ�ให้มีหลักฐานว่าได้ช่วยเหลือใครไปบ้าง
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5.สรุปบทเรียนการทำ�กิจกรรม นัดหมายทุกพื้นที่ประชุมสรุป
บทเรียนเพื่อยกระดับการทำ�งานร่วมกัน ข้อค้นพบสำ�คัญก็คือ ทุกพื้นที่
นำ�ไปบูรณาการกับงบประมาณอื่นๆ ทั้งจากการบริจาค หรือจากงบของ
ท้องถิ่น งบภาคเอกชน ภาคี เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือ
ไปได้อย่างครอบคลุม กรณีนี้หากท้องถิ่นที่เป็นตัวกลางสามารถใช้อำ�นาจ
หน้ า ที่ อ้ า งอิ ง ตามระเบี ย บที่ มี ม าเอื้ อให้ เ กิ ด การช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่มีได้มาก
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กิจกรรมความช่วยเหลือเช่นนีจ้ ะทำ�ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และ
ยืดหยุ่นตามความเป็นจริง การช่วยเหลือที่ดีควรจะสอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม และบริบทของแต่ละพื้นที่
บทบาทของภาคประชาสังคม จะช่วยเติมเต็มช่องว่างของระบบ
ได้มาก กรณีนี้ข้อมูลที่ได้จะนำ�ไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาของพื้นที่
รวมถึงนำ�เข้าระบบฐานข้อมูลกลางที่กำ�ลังพัฒนาในระดับจังหวัด เข้าสู่
ระบบการทำ�งานปกติต่อไป
อย่างไรก็ดี ทั้งหมดนี้ หัวใจสำ�คัญที่สุดที่ทุกคนเห็นตรงกันและ
จะทำ�ให้ลุล่วงไปได้ ก็คือ หากมี “ใจ” ที่จะดำ�เนินการ ทุกอย่างก็สามารถ
ทำ�ได้ทั้งสิ้น
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14
ระบบฐานข้อมูลกลาง
คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง
จังหวัดสงขลา
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ความจำ�เป็นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ
ในการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลกลาง เรื่อง การนำ�ร่องการดำ�เนินการตาม
แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการจัดบริการสาธารณะ
ภาครัฐจังหวัดสงขลา ของหน่วยงานทั้ง 11 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 4 เดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เพื่ อ ตอบสนองการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ การ
บริหารราชการ การจัดบริการสาธารณะภาครัฐให้กบั ประชาชน การพัฒนา
องค์กรและบุคลากร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อการวาง
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน ซึ่งส่งผลให้จำ�นวนระบบงาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ�ำ นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปี แต่อย่างไรก็ดี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังขาดความเชือ่ มโยงข้อมูล
ในลักษณะการบูรณาการและขาดมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ
เข้าด้วยกัน ทำ�ให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยว
เนื่องกันทำ�ได้ยากและซับซ้อน เกิดการสูญเสียงบประมาณในการพัฒนา
ระบบที่ซ้ำ�ซ้อนกันเป็นจำ�นวนมากเกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลชนิด
เดียวกันจากระบบงานที่ต่างกัน ไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานและบริหารจัดการการทำ�งานระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพืน้ ทีท่ งั้ 16 อำ�เภอในจังหวัด
สงขลา จึงมีความจำ�เป็นเร่งด่วนในการจัดเตรียมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การจั ด บริ ก ารสาธารณะภาครั ฐ จั ง หวั ด สงขลารองรั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
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ในลักษณะทีเ่ ป็น “ช่องทางบริการสารสนเทศสำ�หรับองค์กร” (Enterprise
Service Bus) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลาไปสู่ ร ะบบที่ มี
โครงสร้ า งแบบ “สถาปั ต ยกรรมเชิ ง บริ ก าร” (Service Oriented
Architecture: SOA) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมสำ � หรั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ โดยต้องคำ�นึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 1) ความสามารถในการบูรณาการ (Integration) 2) ความ
สามารถในการต่อเชื่อมระบบ (Connectivity) 3) การเป็นมาตรฐาน
เปิ ด (Open Standard) 4) ความสามารถในการทำ � งานร่ ว มกั น
(Interoperability) 5) การกำ�หนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย
(Security Policy) 6) การตรวจสอบและการบริหารจัดการ (Monitoring & Management) 7) ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน (Flexibility) และ 8) ความสามารถในการขยายระบบในอนาคต (Scalability)
รวมทัง้ ต้องจัดทำ�ระบบการบูรณาการด้านกระบวนการและข้อมูล (Business Integration) และพัฒนากระบวนการ (Business Process) เพื่อ
ตอบสนองการบริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้องให้สามารถเชือ่ มต่อระหว่างกันได้ในระดับจังหวัด พัฒนาขีดความ
สามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลกลางในระดับจังหวัดร่วมกันและเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ต่อไป
ได้ในอนาคต
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 11 หน่วยงาน ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลกลาง เรือ่ ง การนำ�ร่อง
การดำ�เนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการจัด
บริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สงขลา กับจังหวัดสงขลาสำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
สงขลาสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำ�นักงานสถิติจังหวัดสงขลา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา สำ�นักงานประกันสังคมจังหวัด
สงขลา กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมูลนิธิชุมชนสงขลา
เป้าหมาย ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ และระบบสารสนเทศด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา
1. ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง
		 1.1 องค์ ก รความร่ ว มมื อ 11 องค์ ก รส่ ง ข้ อ มู ล ของตนใน
			 3 แนวทางคือ กรณีที่เป็นข้อมูลดิบ กรณีที่สามารถจัดส่ง
			 เป็นไฟล์ดิจิตอล และกรณีที่จะต้องผ่าน API เข้าสู่ Web
			 App
		 1.2 ผ่านระบบความปลอดภัย เข้าสู่การจัดเก็บข้อมูล แปลง
			 เป็นไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการ
		 1.3 Mapping ความต้องการข้อมูล แปลงข้อมูลเป็นรูปแบบ
			 ที่สามารถใช้งานต่อในระบบฐานข้อมูลกลาง
		 1.4 นำ�ไปใช้งานผ่านระบบความปลอดภัยผ่าน Web App
			 หรือ API ของแต่ละหน่วยงาน
2. ทีมกลางได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลของแต่ละองค์กร ด้วยการตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีในระบบของตน (ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข 13 หลัก
การศึกษา อาชีพ ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านสิทธิ ด้านความต้องการ ฯลฯ)
จำ�แนกออกเป็นลักษณะของข้อมูล ระบบทีม่ อี ยูเ่ ป็นระบบปิด หรือระบบเปิด
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ความสามารถในการ Export ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบ
ความพร้อมที่จะนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง จำาแนกเป็นระดับ 1, 2, 3
3. องค์กรที่มีความพร้อมระดับ 1 ประกอบด้วยกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพฯ สนง.สาธารณสุขจังหวัด มูลนิธชิ มุ ชนสงขลา โปรแกรมเมอร์
ของแต่ละหน่วยงาน พัฒนา 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
ภาวะวิถีใหม่
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15
พัฒนาการองค์กร
ภาคพลเมือง
ภายใต้กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม
จังหวัดสงขลา
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การก่อเกิดองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนา
เอกชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลานับเนือ่ งจากอดีตมาสูป่ จั จุบนั อาจแบ่งออก
เป็น 3 ช่วงสำ�คัญดังนี้
ในช่วงแรก องค์กรภาคพลเมืองเติบโตคู่เคียงกัน ระหว่างองค์กร
ชุมชนทีโ่ ดดเด่นในแง่การเงินเพือ่ การออม กับองค์กรพัฒนาเอกชนทีส่ นใจ
งานด้านทรัพยากร คนจนเมือง องค์กรชุมชนหรือภูมิปัญญาชุมชน
มาจากแกนนำ�ธรรมชาติที่มีลักษณะผู้นำ�คุณธรรม เริ่มเข้ามามีบทบาท
ตั้งแต่ปี 2520 โดยมีกลุ่มออมทรัพย์ของลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ เริ่มก่อตัว
ต่อมาเริ่มมี NGOs “โครงการพัฒนาชุมชนประมงบ้านปากบางนาทับ”
(2524) โดยการนำ�ของคุณบรรจง นะแส ต่อมาเกิดชมรมส่งเสริมสุขภาพ
และความเป็นอยู่ของประชาชน” (2524) โดยการนำ�ของ นพ.อนันต์
บุญโสภณ จากนั้นมีชมรมเพื่อนนักพัฒนาภาคใต้ (2524-2528) กลุ่ม
พื ช ร่ ว มยาง/กลุ่ ม เกษตรป่ า ยาง/กลุ่ ม เกษตรยกร่ อ ง/กลุ่ ม ผั ก พื้ น บ้ า น
(2528-2529) โดยการนำ�ของคุณกำ�ราบ พานทอง “CORE Radio
กลุ่มสื่อวิทยุสร้างสรรค์” (2530) “โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้”
(2531) โดยการนำ�ของคุณพิชยา แก้วขาว
ต่อมาเกิดสงขลาฟอรั่ม (2536) กลุ่มรักคูขุด (2536) มูลนิธิ
รักบ้านเกิดภาคใต้ (2536) เครือข่ายธรรมยาตราเพื่อทะเลสาบสงขลา
(2538) และเครือข่ายทีเ่ คลือ่ นไหวในเชิงประเด็นทีต่ นสนใจ อาทิ เครือข่าย
กสิกรรมไร้สารพิษ (2538) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (2539)
เครือข่ายลุม่ น้�ำ ภาคใต้ (2539) กลุม่ รักษ์คลองอูต่ ะเภา(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
ช่วงทีส่ องหลังปี 2544 เป็นต้นมา สงขลาก็เป็นเหมือนกับอีกหลาย
จังหวัดของประเทศไทย กล่าวคือเป็นส่วนหนึง่ ของขบวนการทางความคิด
ในการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ ภาคประชาสั ง คมระดั บ จั ง หวั ดได้ รั บ การ
ประสานงาน ภาคีตระกูล ส. เริม่ เข้ามาสนับสนุนการทำ�งานโดยชูประเด็น
งานด้านสุขภาพมาสู่ชุมชน ขยายมุมมองด้านสุขภาพมาเป็น “สุขภาวะ”
และปรับใช้ทฤษฎี “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ นพ.ประเวศ วะสี
นำ�มาสู่ภาคปฏิบัติการสำ�คัญๆ ได้แก่
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• สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นัก 3 สนับสนุนผ่านเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัด/เครือข่าย
สร้างสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ดำ�เนินการร่วมกับ
จังหวัดสงขลา โดยการประสานศักยภาพระหว่างองค์กรการเงิน องค์กร
ชุมชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ผ่านการใช้ประเด็นร่วมโดยมี
เป้าหมายเพื่อการสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย
ที่สนใจในประเด็นร่วมเดียวกันผ่านแผนสุขภาพจังหวัด โดยมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลา (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสมพร ใช้บางยาง) ให้การสนับสนุน เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
เชิงประเด็นจำ�นวนมาก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ/อสม./คนพิการ/
ผู้สูงอายุ/แรงงานนอกระบบ/เกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง/สิ่งแวดล้อม/
เด็กและเยาวชน/ผูบ้ ริโภค/วัฒนธรรม/สือ่ สารสาธารณะ/การจัดการข้อมูล
พัฒนาการในช่วงนี้ทำ�ให้เกิดโครงสร้างความเป็นองค์กรนิติบุคคล
ของกลุ่มประเด็นดังกล่าวในลักษณะสมาคมและมูลนิธิในเวลาต่อมา
นอกจากนัน้ แล้ว สสส.ยังได้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผ่าน พศส. (พัฒนาศูนย์เรียนรูส้ ขุ ภาวะชุมชน) โดยมีเทศบาล
ตำ�บลปริกและ อบต.ท่าข้าม เป็นแกนนำ�
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• สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี 2552
มีนโยบายสำ�คัญสนับสนุนให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โดยให้มีกลไกคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วม
บริหารจัดการ ช่วยให้ภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ได้มีโอกาสสั่งสม
ทักษะการบริหารจัดการกองทุนได้ไม่น้อย ในปีแรกมีพื้นที่ 56 แห่ง
ปี 2553 เพิ่มเป็น 78 แห่ง และปี 2554 ครบ 140 แห่ง นอกจากนั้น
ในระดับเขตยังสนับสนุนภาคประชาสังคม เครือข่าย 9 ด้านเข้ามามีสว่ นร่วม
โดยทำ � งานร่ ว มกั บ สมาคมผู้ บ ริ โ ภคจั ง หวั ด สงขลาและสนั บ สนุ นให้ มี
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนสร้างการมีส่วนร่วม
ในระดับฐานรากอีกด้วย
• สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สนับสนุน
องค์กรภาคประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้พื้นที่ระดับจังหวัดใช้พลังทาง
สังคม ถักทอกับพลังความรู้ ถกแถลง ต่อรองกับพลังเชิงนโยบายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ โดยมีเครื่องมือสำ�คัญ ได้แก่
สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ…สงขลาเป็นพื้นที่จุดประกายการจัดทำ�
ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (HIA) เปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่สามารถร้องขอให้มีการศึกษาผลกระทบ
และนำ�มาสู่การกำ�หนดทางเลือกการพัฒนาใหม่ โดยร่วมกิจกรรมกับภาค
ประชาสังคมจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปี 2544 มีกิจกรรมสำ�คัญ อาทิ

244

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9

การยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2549 จัดทำ�แผนสุขภาพจังหวัด
ปี 2553 จัดทำ�ธรรมนูญลุม่ น้�ำ ภูม/ี กองทุนกลางพิจติ ร/ผลักดันวาระพลเมือง
“สงขลาพอเพียง” ร่วมกับ 12 ภาคี
• สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นับเป็นอีกองค์กรที่มี
บทบาทในการเสริมหนุนขบวนองค์กรชุมชน ส่งผลให้องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน สภาองค์กรชุมชน เติบโต อาทิ สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน
จังหวัดสงขลา สร้างวัฒนธรรมการออมและหนุนช่วยเป็นสวัสดิการภาค
ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
ในขณะเดียวกัน ระยะนี้กลุ่ม NGOs และองค์กรชุมชนเดิมก็มี
พัฒนาการในงานเชิงประเด็นและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กลุ่ม NGOs และ
ประชาสังคมจำ�นวนหนึ่งได้เข้าไปร่วมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสำ�คัญกับเรื่องการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงในระดับชาติ ซึ่งส่งผลต่อการทำ�ลายช่วงชิงฐาน
ทรัพยากรไปเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม
ช่ ว งที่ ส ามปี 2554 จนถึง ปัจจุบัน ทิ ศ ทางของภาคพลเมื อง
เคลื่อนไหวออกไปใน 2 ทิศทางหลัก กล่าวคือ แนวทางที่จะสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เครือข่าย ต่อรองกับนโยบายการพัฒนาทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรของพื้นที่ โดยมีกลุ่ม NGOs
และประชาสังคมจำ�นวนหนึง่ เป็นแกนนำ� อาทิ สมาคมพิทกั ษ์สทิ ธิเ์ ขาคูหา
สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิภาคใต้สีเขียว สภาองค์กรชุมชนบางแห่ง
กับแนวทางที่สร้างความเข้มแข็งภายในขององค์กร สานพลังพลเมือง
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เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนากับภาคส่วนต่างๆ โดยใช้พนื้ ทีแ่ ละประเด็น
ที่สนใจเป็นฐาน ตามสภาพปัญหาที่เริ่มหลากหลาย ซับซ้อน ต้องการ
การมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มมากขึ้น มีการจัดตั้งสมาคม มูลนิธิเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ดำ�เนินการในกิจกรรมเชิงพื้นที่และประเด็นอย่างหลากหลาย
อาทิ ภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
สมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิเครือข่ายเมือง
ในภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิอนุรักษ์
ป่าต้นน้ำ�จังหวัด มูลนิธิภาคใต้สีเขียว มูลนิธิคนช่วยคน บริษัทสงขลา
พัฒนาเมือง สมาพันธ์เกษตรกรรมยัง่ ยืนจังหวัดสงขลา สมาคมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนสงขลา เป็นต้น พร้อมกับบทบาทของบางองค์กรที่เพิ่ม
มากขึ้น เช่น สงขลาฟอรั่ม กลุ่มอาหารปันรัก Beach For Life สมาคม
คนพิการจังหวัดสงขลา Node Flagship สสส.สงขลา โดยมีปัญหาด้าน
สิง่ แวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนายังคงเป็นปัญหาหลัก ปัญหาของผูบ้ ริโภค
ในสังคมเมือง ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง ปัญหากลุม่ เปราะบางทางสังคม
ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ� ปัญหาความแตกแยกเห็นต่างทางการเมือง
แต่อีกด้านก็มีการนำ�ทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ
นำ�มาต่อยอดสร้างรายได้ พัฒนาการสำ�คัญอีกส่วนหนึง่ ก็คอื การรวมตัวกัน
ระหว่างภาคเอกชน ภาคประชาสังคมโดยมีมลู นิธชิ มุ ชนสงขลาเป็นองค์กร
นิติบุคคลสำ�คัญ ผสมผสานจุดเด่นในการบริหารจัดการและแนวทางการ
ขั บ เคลื่ อ นด้ า นเศรษฐกิ จ ของภาคเอกชนเข้ า มาร่ ว มกั บ แนวทางและ
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กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ทำ�ให้เกิดมิติการพัฒนา
แบบใหม่ขึ้นในหลายด้าน และวางตัวในการเชื่อมประสานความร่วมมือ
เป็นองค์กรพัฒนาของพื้นที่ และต้องการเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา”
สร้างความต่อเนือ่ งในการพัฒนาในฐานะองค์กรพลเมือง ต่อมาได้เข้าร่วม
กับ 15 ภาคีการบริหารจัดการ ร่วมกันจัดทำ�วิสัยทัศน์สงขลา 2570
โดยมีเป้าหมายกำ�หนดทิศทางการพัฒนาทีเ่ ป็นของคนสงขลาในระยะยาว
เสริมหนุนการทำ�งานตามระบบปกติของภาครัฐ ช่วยกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และเริ่ ม ประกาศใช้ วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง กล่ า วมาตั้ ง แต่ วั น ที่ 30
กันยายน 2556 เครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้ากระบวนพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีสว่ นร่วม ได้ตอ่ ยอดวาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง” มาสู่
“วิสัยทัศน์สงขลา 2570” โดยใช้ยุทธศาสตร์ร่วม เศรษฐกิจสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข เพื่อเป็นการเชื่อมประสานภาครัฐส่วน
ภูมิภาค อาทิ สสจ. พมจ. กส. ส่วนท้องถิ่น อาทิ ท้องถิ่นจังหวัด อบจ./
กองทุนฟืน้ ฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อปท. ภาคเอกชน อาทิ หอการค้า
จังหวัดสงขลา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์
ธุรกิจการท่องเทีย่ วจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน ได้เข้ามา
ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ มีการเพิ่มเติม ตีความ และขับเคลื่อนโครงการ
แตกต่างไปจากโครงการที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์สงขลาในลักษณะเสริมหนุน
กันและกัน โดยพยายามเปิดพื้นที่ทางความคิด สร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
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ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้ามาสู่กระบวนการดำ�เนินงานที่ผ่านมา
ให้สามารถเสนอแนวคิดและมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา
2570 ของตน ลดช่องว่างพึ่งพิงภาครัฐในการขับเคลื่อน และความรู้สึก
เป็นเจ้าของของประชาชนในภาพรวมซึ่งยังมีน้อยอยู่มาก
ข้อสังเกตในภาพรวมของประเด็นสำ�คัญของช่วงนีท้ จี่ ะเป็นหัวเลีย้ ว
หัวต่อการพัฒนา ประกอบด้วย
1) ความขัดแย้งทางการเมือง สะสมตัวมาอย่างยาวนาน องค์กร
ภาคพลเมืองจำ�นวนไม่น้อยเข้าไปสู่วังวนความขัดแย้งโดยตรง ขณะเดียว
กันมีความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างเสรีนยิ มกับอนุรกั ษ์
นิยมหรือระหว่างคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าที่เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น
2) แนวคิดการพัฒนาจากโครงการขนาดใหญ่ที่ลงมาในพื้นที่มี
น้อยลง เนื่องจากนโยบายรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่น
แต่ก็ทำ�ให้เกิดกระแสเรียกร้องจากภาคเอกชนที่ต้องการแรงกระตุ้นจาก
โครงการใหญ่ด้วยเชื่อว่าจะเป็นหัวรถจักรฉุดกระชากรถไฟขบวนเศรษฐกิจ
ที่ตกต่ำ�ให้กระเตื้องขึ้น และเริ่มสะสมความขัดแย้งจากกรณีโครงการ
พัฒนาขนาดใหญ่
3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เกิดความผันผวน
อย่างรุนแรง หลายอาชีพได้รับผลกระทบจำ�เป็นต้องปรับตัวใหม่
4) ผลกระทบจากปั ญ หาภั ย พิ บั ติ โดยเฉพาะโรคระบาดจาก
โควิด-19 ทีจ่ ะส่งผลอย่างต่อเนือ่ ง ยาวนาน ซ้�ำ เติมสถานการณ์เดิมทีย่ �่ำ แย่
อยู่แล้วให้มีความยุ่งยากมากขึ้นไปอีก
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พัฒนาการกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
รัฐธรรมนูญปี 2540 เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ พูดคุย และถกเถี
ยงเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพในพื้นที่ การกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
อย่างเป็นทางการของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ.2543 คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุขของวุฒสิ ภา (พ.ศ.2539-2543) และคณะทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้นำ�เสนอรายงาน ‘ระบบสุขภาพประชาชาติ’ ซึ่งเป็นการเสนอการ
ปฏิรูประบบสุขภาพที่ชัดเจนเป็นระบบรวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำ�
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งประชาชาติขนึ้ เพือ่ เป็นกฎหมายแม่บทสำ�หรับ
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ระบบสุขภาพ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในระยะยาว
รายงานฉบับนี้ยังได้สร้างการรับรู้เรื่อง ‘ระบบสุขภาพ’ (Health System)
อย่างเป็นทางการครั้งแรกในระบบการบริหารจัดการภาครัฐอันมีความ
หมายกว้างขวางครอบคลุมกว่า ‘ระบบสาธารณสุข’ (Public Health
System) ที่ใช้มาแต่เดิม (กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2562) ข้อเสนอของรายงานชิ้นนี้นำ�มาสู่การ
ประกาศ ‘ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2543’ ที่กำ�หนดให้ตั้ง ‘คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่ ง ชาติ (คปรส.)’ อั น เป็ น การวางกลไกการทำ � งานเชื่ อ มประสาน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น ภาคการเมือง ภาควิชาการ และ
ภาคประชาชน คปรส. นี้มีหน้าที่ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพของ
ประเทศพร้อมกับจัดทำ�กฎหมาย แม่บทหรือร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
ระเบียบดังกล่าวยังตั้ง ‘สำ�นักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สป.รส.)’
ขึ้น นับแต่นั้นมาทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ กําเนิดและพัฒนาการ
ของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ประเทศไทยได้มุ่งไปที่การ ‘สร้างนำ�ซ่อม’
อันเป็นแนวทางที่สะท้อนกระบวนทัศน์การสร้างเสริมสุขภาพของโลก
แนวใหม่ภายใต้ ‘กฎบัตรออตตาวา’ พ.ศ.2529 (Ottawa Charter for
Health Promotion) สนับสนุนและเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก
(World Health Organization: WHO) ตามแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องกระบวนการของการเอื้อให้ผู้คนเพิ่มความ
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สามารถในการควบคุ ม สุ ข ภาพของตนเองและปั จ จั ย กำ � หนดสุ ข ภาพ
โดยการจะทำ�เช่นนี้ได้ สังคมต้องร่วมกันส่งเสริมกลยุทธ์ 5 ข้อ ได้แก่
สร้างนโยบายสาธารณะทีส่ นับสนุนสุขภาพทีด่ ี สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อสุขภาพ เสริมหนุนการกระทำ�และความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนา
ทักษะส่วนบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพือ่ สร้างสุขภาพได้ และปฏิรปู
ระบบสาธารณสุขให้สอดรับกับงานสร้างเสริมสุขภาพ (World Health
Organization, 1986) แนวคิดนี้ได้รับการนำ�มาปรับใช้ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการอภิบาลระบบสุขภาพที่มีสมัชชา
สุขภาพเป็นกลไกทางสังคมที่สำ�คัญของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน
ตามที่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ให้ความหมาย
สุขภาพใหม่ ที่กินความกว้าง ว่าหมายถึง “สุขภาวะทั้งด้านกาย ใจ
จิตวิญญาณ และสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” ให้มีการ
จัดทำ� “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ” (National Health
Statue) เพื่อกำ�หนดทิศทางและนโยบายด้านสุขภาพของประเทศที่เป็น
ไปในทิศทาง “สร้างนำ�ซ่อม” สำ�หรับให้ทุกภาคส่วนในสังคมใช้อ้างอิง
ในการทำ � งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพได้ อ ย่ า งกว้ า งขวางเพราะสุ ข ภาพ
เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันดูแลและรับผิดชอบ
ระบบสุ ข ภาพตามความหมายใน พ.ร.บ.สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จึงหมายถึง “ระบบทัง้ มวลทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ” ไม่ใช่เรือ่ งเฉพาะระบบ
การบริการทางแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น
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พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำ�คัญกับหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนสังคม ตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จึงกำ�หนด
ให้มีเครื่องมือทำ�งานเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
(Healthy Public Policy) ตามยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Strategy) ทีส่ บื เนือ่ งมาจากกฎบัตรออตตาวา เมือ่ ปี
2529 ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ (Health Assembly) และการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment) เป็นต้น โดยมี
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นองค์กรรับผิดชอบหลัก
พัฒนาการดังกล่าวจึงควรพิจารณาควบคู่กับแนวคิดขององค์กรและพื้นที่
ควบคู่ไปด้วยกัน
โครงการประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดย
สุภาภรณ์ สงค์ประชา ธีรพัฒน์ อังศุชวาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 2564 ได้สรุปพัฒนาการการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด
เอาไว้ 5 ยุคดังนี้
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ยุคที่ 1 ก่อนมี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (พ.ศ.2530-2549)
การปฏิรูประบบสุขภาพ และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
สงขลาเองก็อยู่ในแนวทางเดียวกับจังหวัดอื่น กล่าวคือ การจัด
สมัชชาสุขภาพในเวลานั้นเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งกับพืน้ ทีก่ จิ กรรมต่างๆ ผ่านการค้นหาจุดเด่นของพืน้ ที่ การพัฒนา
ศักยภาพท้องถิ่น และการสร้างเครือข่าย พร้อมกับยกระดับความร่วมมือ
ของภาคีตระกูล ส. อบจ. และจังหวัดสงขลา พร้อมกับสนับสนุนการปฏิรปู
ระบบสุขภาพของประเทศให้มี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2550
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สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย
มีประสบการณ์การทำ�สมัชชาสุขภาพตั้งแต่ก่อนมี พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
โดยเข้าร่วมกระบวนการสาธิตสมัชชาสุขภาพ และเข้าร่วมกระบวนการ
ยกร่าง พรบ.สุขภาพแห่งชาติปี 2550
พ.ศ.2544-2547 เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ขับเคลื่อน
ประเด็นเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ.2547-2548 กระทัง่ ปี พ.ศ.2549 ร่วมกับสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดำ�เนินการในนามเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภาคใต้ (สวรส.)
จังหวัดสงขลา ภายใต้ยทุ ธศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ของจังหวัด จัดทำ�แผน
สุขภาพจังหวัดสงขลา เกิดข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพเชิงประเด็น 14 ประเด็น และมีการทำ� MOU ความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาตั้งแต่ปีนั้น
ยุคที่ 2 กำ�เนิด พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 กับกระบวนการสมัชชา 
สุขภาพที่เป็นทางการ (พ.ศ.2550-2554) พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
ในปี พ.ศ.2553 สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
มีการประกาศ ‘แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.2553’ ฉบับใหม่ อันเป็นการปรับปรุง
ประกาศฉบับปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกาศ
ฉบั บ นี้ ป รั บ นิ ย ามสมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามชั ด เจนและ
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ครอบคลุมยิ่งขึ้น กล่าวคือ สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่คือ “กระบวนการ
ที่ ใ ห้ ป ระชาชน และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพื่อนำ�ไปสู่การเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชนโดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม และใช้อาณาบริเวณที่แสดง
ขอบเขตเป็นตัวตั้งในการดำ�เนินการ” (สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ, 2553ข, น.13)
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รูปแบบการขับเคลือ่ นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ยังเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือยกระดับองค์กรภาคประชาชน ประชาสังคม ให้มกี ารรวมกลุม่
การสร้างรูปธรรมกิจกรรม และยกระดับนโยบายด้วยกระบวนการถกแถลง
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะไม่ เ ป็ น ทางการ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายใช้ รู ป แบบเสนอ
แนวทางความร่วมมือ ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมกับเสนอรูปธรรมเชิง
ประเด็นและพืน้ ที่ ดำ�เนินการโดยเครือข่ายสร้างสุขภาพ สถาบันการจัดการ
ระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.) โดยอาศัยตัวแบบผีเสื้อขยับปีก
ปี พ.ศ.2550 เครือข่าย 14 ตำ�บลมีความร่วมมือเป็นแผนสุขภาพ
ตำ�บล (งานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา) เกิดข้อเสนอและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพระดับพื้นที่
ปี พ.ศ.2551 เกิดคำ�ประกาศสมิหลา แสดงทิศทางการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับตำ�บลเกิดข้อเสนอและการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่ประเด็นความร่วมมือของภาคีตระกูล ส.
ปี พ.ศ.2552 มีการบูรณาการข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย
ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ การสร้างนโยบายแต่ละประเด็นให้เป็นวาระ
สุขภาพท้องถิ่น มีการทำ�ธรรมนูญสุขภาพตำ�บลชะแล้
ปี พ.ศ.2553 มีการบูรณาการข้อเสนอและการขับเคลื่อนนโยบาย
ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ จัดทำ�ธรรมนูญสุขภาพลุ่มน้ำ�ภูมีในช่วงการ
ดำ�เนินงาน ปี พ.ศ.2553-2555 มีการกำ�หนดประเด็นร่วมที่จะขับเคลื่อน
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ร่วมกันทั้งเครือข่ายเชิงประเด็นและเครือข่ายพื้นที่ เป็นการก้าวสู่วาระ
พลเมือง “สงขลาพอเพียง” ใช้ฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาหลอมรวมเป็น
เป้าหมายร่วมให้ทุกเครือข่ายที่มาดำ�เนินการและรวมไปถึงภาคีภาครัฐ
ภาคท้องถิ่นอื่นๆ เข้ามาร่วมกระบวนการอย่างมีทิศทางมากขึ้น
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 สช.จัดประชุมวิชาการ ‘1 ทศวรรษ
สมัชชาสุขภาพ’ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และกำ�หนดทิศทางการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพในอนาคต ภายใน
งานมีเวทีทบทวนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ภายใต้หัวข้อ ‘เดินอย่างไร
ให้ ส มาร์ ท ’ ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ แ ละเรี ย นรู้ ได้ ห ยิ บ ยกกรณี ศึ ก ษา
กระบวนการสมัชชาสุขภาพสงขลา เป็นอีกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดที่
เข้มแข็ง ที่มีหน่วยงานบริหารจัดการที่ชัดเจนและสามารถผลักดันการ
พัฒนาสุขภาวะให้เป็นพันธะสัญญาบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
รัฐในพื้นที่และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
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ยุคที่ 3 พัฒนาระบบสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่กับการก้าวสู่สมัชชา
สุขภาพจังหวัด (พ.ศ.2555-2559)
ยุคนีเ้ ป็นการยกเครือ่ งรูปแบบสมัชชาสุขภาพจังหวัด จากมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 เรื่อง กลไกและกระบวนการสมัชชา และยุทธศาสตร์การพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น (2555-2557) กระตุ้นให้ สช. ดำ�เนินการลงพื้นที่ปฏิบัติการ
เพื่อปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนา
รูปแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2555-2556 จนในที่สุดมีการพัฒนารูปแบบ ‘สมัชชาสุขภาพจังหวัด
(Provincial Health Assembly: PHA)’ ขึ้นอย่างเป็นระบบ แบบแผน
และเป็นทางการ มีการพัฒนาแกนนำ�สมัชชาสุขภาพในพื้นที่จังหวัด
มีโครงการสร้างเสริมศักยภาพ ในชื่อ ‘นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสวนร่วม (นนส.)’ นำ� ‘คุณลักษณะ 5 ตัวจีด๊ ’
กล่าวคือ สช. สนับสนุนให้ทีมงานการพัฒนานโยบายสาธารณะในพื้นที่
ควรมีสมาชิกต่างๆ ที่มีศักยภาพรวมกันแล้วครบ 5 ลักษณะเพื่อให้งาน
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ประกอบด้วย (1) นักประสานงาน ผูเ้ ชือ่ ม
ต่อเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ และเชื่อมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของ
เพือ่ นมนุษย์และการมีสว่ นร่วม (2) นักวิชาการ ผูช้ นื่ ชอบในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และทำ�การสนับสนุนทีมในด้านความรู้ การ
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ประเมินผล และการสรุปบทเรียนต่างๆ (3) นักยุทธศาสตร์ ผู้วางกลยุทธ์
และแผนการขับเคลือ่ นงาน เป็นคนมองการณ์ไกล มีวสิ ยั ทัศน์ ชอบคิดและ
ทำ�เพื่อสังคม (4) นักสื่อสาร ผู้นำ� เสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆ
ของทีมและพื้นที่แก่สังคมวงกว้าง เป็นคนมีเครือข่ายกว้างขวาง ทำ�งาน
รวดเร็ว และเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการสื่อสาร และ (5) นักจัดการ ผู้ทำ�
หน้าที่บริหารจัดการเรื่องราวต่างๆ ของทีมให้เป็นไปตามหลักการและ
ระบบที่วางไว้ เป็นผู้แก้ปัญหาเก่ง ทำ�งานเรียบร้อย และมีความโปร่งใส
(สุนีย์, 2560, น.159-162) คุณลักษณะ 5 ตัวจี๊ดเป็นสิ่งที่ สช.ให้การ
สนั บ สนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ทางการ ในฐานะเป็ น ทิ ศ ทางการ
ดำ�เนินงานของ สช. ภายใต้แผนงานหลักปัจจุบันอีกด้วย (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560-2564) (สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560ก)
ปี พ.ศ.2554-2557 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลามีการขับเคลื่อน
วาระพลเมือง “สงขลาพอเพียง” ใน 4 ยุทธศาสตร์สำ�คัญ
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ยุคที่ 4 บูรณาการพื้นที่ สังคม และประชารัฐ (พ.ศ.2559-2562)
การพัฒนานโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 
ระดับพื้นที่
ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนานโยบายของ สช. จาก
‘นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม’ (Participatory Healthy
Public Policy: PHPP) เป็น ‘นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน

260

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9

พื้นฐานทางปัญญา’ (Participatory Public Policy Process Based on
Wisdom: 4PW) ทีม่ กี ารสานพลัง ความรู้ นโยบาย และสังคม (สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2560ก, 2560ข) อาจกล่าวได้ว่าการ
เปลีย่ นแปลงนีม้ าจาก 3 เหตุผลหลัก ได้แก่ (1) เพือ่ แก้ปญ
ั หาความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนที่มีต่อการดำ�เนินงาน ของ สช. ว่าเป็นงานเฉพาะในด้าน
สุขภาพหรือสาธารณสุขเท่านัน้ อันที่ สช. มีขอบข่ายความสนใจในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทีก่ ว้างขวางกว่านัน้ และเกีย่ วข้องกับภาคีเครือข่ายนอก
ภาคส่วนสุขภาพเป็นจำ�นวนมาก (2) เพื่อเน้นพื้นฐานของความรู้และ
ปัญหาในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และ (3) เพื่อ
ส่งเสริมวิธคี ดิ เรือ่ งทุกนโยบายสาธารณะห่วงใยต่อสุขภาพ (Health in All
Policies) ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ไม่จำ�เป็นต้องเป็นนโยบายของภ
าคส่วนสุขภาพเท่านั้น 4 PW ได้เน้นย้ำ�แนวคิดของสมัชชาสุขภาพว่าเป็
นการพัฒนา ‘นโยบายสาธารณะโดยสังคม’ ที่แตกต่างจากนโยบายสาธา
รณะโดยรัฐ (พลเดช, 2561)
ปีพ.ศ.2558-2560 กิจกรรมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเปลี่ยนโฉม
ไปในรูปแบบเวที เวทีสาธารณะ “สภาพลเมืองจังหวัดสงขลา” นำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินงานของภาคีเครือข่ายและผลักดันนโยบาย “วิสยั ทัศน์สงขลา
2570” โดยในช่วงนี้กิจกรรมจะใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นหลัก มีการปรับเปลี่ยนองค์กรประสานงานให้กับเครือข่าย
พศส. 23 เกลอรับผิดชอบ
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ปี พ.ศ.2561-2563 ขบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด หรือในชื่อ
4PW ผลักดันยุทธศาสตร์วสิ ยั ทัศน์สงขลา 2570 ประสานความร่วมมือภาครัฐ
ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม และชุมชน มาร่วมดำ�เนินการ และจัดงาน
ในชื่อของวันพลเมืองสงขลา
ปี พ.ศ.2562 หนังสือผีเสื้อขยับปีก ฉบับที่ 7 ได้เผยแพร่พร้อม
คำ�นำ�ที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญ กล่าวคือ “การพัฒนาของขบวน
การพัฒนาชุมชนสังคมของภาคพลเมืองนอกภาครัฐนัน้ แรกเริม่ ก็เริม่ จาก
การขับเคลื่อนชุมชนฐานราก ในลักษณะของการหนุนเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน เช่น การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำ�กิจกรรมปลูกป่า
จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพ ด้วยแนวคิดคำ�ตอบอยู่ที่หมู่บ้าน
เพือ่ สร้างชุมชนหมูบ่ า้ นเข้มแข็ง ต่อมาเมือ่ มีทศิ ทางใหม่ของการขับเคลือ่ น
สังคมด้วยกระแสการทำ�นโยบายสาธารณะเพือ่ ให้ภาครัฐซือ้ หรือตอบสนอง
ต่อข้อเสนอของภาคประชาชน ทิศทางการขับเคลื่อนก็ออกจากแนวทาง
คำ�ตอบอยู่หมู่บ้านชุมชนมาเป็นการจัดเวทีการระดมความเห็น จัดทำ�
เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย ยื่นต่อภาครัฐทั้งที่มีอำ�นาจจริงและไม่มี
อำ�นาจจริง บางข้อเสนอเกิดผลลัพธ์ในทางบวก แต่ข้อเสนอส่วนใหญ่
ยังอยู่ในกระดาษใส่ไว้ในลิ้นชัก ไม่ใช่เพราะข้อเสนอไม่ดีหรือภาครัฐไม่
เห็นด้วย แต่เพราะอุปสรรคเชิงระบบของการจัดการภาครัฐและองคาพยพ
ของภาครัฐที่ซับซอนและมากขั้นตอน รวมทั้งพลังการจัดการในความ
ซับซอนของปญหาและขอเสนอตอภาครัฐนั้น มีไมพอที่จะกอใหเกิดการ
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เปลี่ยนแปลง หลายเรื่องจึงไปไมถึงไหน แตในระยะหลังๆ นี้ มีการ
ขับเคลื่อนสังคมและผูคนสังคมที่แตกตางจากสองแนวทางที่แตกตางจาก
ในอดีต ทีไ่ ดพ ฒ
ั นาตนเองขึน้ มาชาๆ ดวยสองแนวทางทีม่ คี วามตางไปจาก
เดิมอยางชัดเจนกลาว คือ หนึ่ง ทางการใชมิติดานเศรษฐกิจสรางสรรค
หรือการตลาดชี้นำ�การเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอบรับกับระบบสังคมในปจจุบัน
และสอง แนวทางการสรางกลไกความรวมมือเชิงหุนสวน (Partnership)
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในระดับตำ�บล
แนวทางแรกคือ การใชมิติดานเศรษฐกิจสรางสรรคหรือการตลาดชี้นำ�
นำ�การเปลี่ยนแปลงนับเปนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางใหมของภาค
ประชาชน แมในทางทฤษฎีแลวจะไมไดเปนอะไรทีใ่ หม มีขอ เสนอดังกลา ว
ปรากฏในตำ�ราหรือในเอกสารการสัมมนามานานแลว แตการลงมือทำ�
ปฏิบัติการและการประยุกตใหเกิดรูปธรรมจริงในพื้นที่ โดยนักปฏิบัติการ
นั้นไมคอยจะมีใหเห็น และในจังหวัดสงขลาชวงสามปที่ผานมา การนำ�
แนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคชี้นำ�กระบวนการผลิตของสังคม ไดถูกแปร
เปลี่ยนออกมาเปนรูปธรรมที่เห็นผลจริง คำ�วา Social Enterprise หรือ
องคกรธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneurs หรือผูประกอบการ
ทางสังคม เปนคำ�ใหมและการจัดการเพื่อการสรางสรรคสังคมอยางใหม
ที่ผูกติดกับกลไกการตลาดและวิถีการบริโภคนิยม ซึ่งมีพลังการขับเคลื่อน
สังคมในอีกรูปแบบ ตลาดกรีนโซน ตลาดกรีนปนสุข ตลาดฟน การสงผัก
เขาสูโรงครัวและรานคาในโรงพยาบาลหาดใหญ การทอดผาปาขยะของ
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เทศบาลตำ�บลโคกมวง นี่คือตัวอยางของความพยายามในการสรางสรรค
นวั ต กรรมการพั ฒ นาในทิ ศ ทางใหม ทิ ศ ทางของการนำ � เศรษฐกิ จ
สรางสรรคและกลไกการตลาดชี้นำ�การพัฒนามาเปนฐานคิดและลงมือ
ปฏิบตั กิ าร เปนการสรางพืน้ ทีก่ ลางในสังคมของอาหารอินทรียเ พือ่ เปลีย่ น
คานิยมของประชาชนในสังคม ใหหันมาใหความสำ�คัญกับการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยและเปนประโยชนกับสุขภาพ ดวยความเชื่อที่วาเมื่อ
ผูบริโภคตื่นตัว ความตองการอาหารอินทรียหรืออาหารปลอดภัยมีมาก
ขึน้ จะชีน้ �ำ การผลิตของเกษตรกรและทำ�ใหเกษตรกรหันมาเปลีย่ นแปลงวิธี
การผลิตเองในที่สุด แนวทางที่สอง คือ การสร้างกลไกความร่วมมือเชิง
หุน้ ส่วน (Partnership) กับภาคีตา่ งๆ เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงในระดับ
พื้นที่ ทั้งนี้เพราะไม่มีองค์กรโดดใดๆ จะสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถ
ขับเคลื่อนสังคมอันซับซ้อนด้วยลำ�พังองค์กรตนเองเท่านั้นได้อีกต่อไป
และรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นก็ต้องการมากกว่าเพียงการมีส่วนร่วมแบบ
การร่วมรับรู้และเพียงยกมือเห็นด้วยเท่านั้น แต่ต้องการการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนแบบมาร่วมเป็นหุ้นส่วน ลงแรง ลงขัน ลงความคิด
ลงมาคลุกและขยับไปด้วยกัน หรือในภาษาสากลเรียกว่า การเป็นหุ้นส่วน
หรือ Partnership เพือ่ ร่วมกันฟันผ่าอุปสรรคและยกระดับการพัฒนาผ่าน
ข้อจำ�กัดต่างๆ ไปด้วยกัน องค์กรหรือกลุม่ คนที่จะร่วมเป็นภาคีนั้น อาจมี
ความเป็นทางการตัง้ แต่องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
เครือข่ายภาคประชาชน หรือแม้แต่ชมรมหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อ
วัตถุประสงค์หนึ่งๆ ร่วมกัน” (นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2562)
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ยุคที่ 5 สร้างสมดุลกลไกเก่า-ใหม่ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2563-ปัจจุบัน)
ทิ ศ ทางของสำ � นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.)
มี ค วามพยายามที่ จ ะปรั บ ความสมดุ ลในการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพระดั บ
พื้นที่ (1) การสรางเอกภาพกับเครือขายในพื้นที่ที่คอนขางมีรูปแบบ
การทำ�งานทีห่ ลากหลายใหสามารถเกาะเกีย่ วกันได เชือ่ มโยงกับกลไกอืน่ ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) อันจะทำ�ใหการ
ขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเชิงพืน้ ทีม่ พี ลังมากยิง่ ขึน้ และ (2) สนับสนุน
ใหเครือขายและกลไกพื้นที่มีความมั่นคงในเชิงสถาบันหรือมีความเปนนิติ
บุคคล เพราะจะมีประโยชนในดานการสรางความเขมแข็ง ทำ�ใหมีสถานะ
รองรับ และลดขอจำ�กัดดานการสนับสนุนจากภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ
ภาครัฐ
โดยเฉพาะปี 2564-2565 เกิ ด สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของ
โควิด-19 จึงมีความคาดหวังให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดมีบทบาทสำ�คัญ
ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวอีกด้วย
กล่าวโดยสรุป สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา มีกระบวนการ
ดำ�เนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ผู้คนกลไกยังคงเกาะเกี่ยวขยายผลการทำ�งานเพื่อ
พื้นที่ไม่เพียงเป็นการทำ�งานระดับจังหวัด แต่ยังทำ�งานในระดับภูมิภาค
วัฒนธรรมการทำ�งานเพื่อส่วนรวมของคนพื้นที่ซึ่งเป็นทุนทางสังคมอัน
สำ�คัญยิ่งของจังหวัดสงขลา พัฒนาการที่สำ�คัญอีกสิ่งนอกจากใช้รูปแบบ
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ผีเสือ้ ขยับปีกแล้ว คือการนำ�แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชีน้ �ำ กระบวนการ
ผลิตของสังคม หรือผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurs/
Social Enterprise) มาทำ�งานในพื้นที่ ร่วมกับแนวทางการสร้างกลไก
ความร่วมมือเชิงหุ้นส่วน (Partnership) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ และภาครั ฐ ส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ สร้ า งการ
เปลี่ ย นแปลงผลิ ด อกออกผลดั ง ที่ ก ล่ า วมา และใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ต อล
มาพัฒนาระบบสนับสนุนโดยเฉพาะการมุ่งเน้นการใช้ Platform ระบบ
ข้อมูลสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถ
เข้ามาทำ�งานร่วมกันที่ยังเป็นจุดอ่อนสำ�คัญ
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