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 พื้นที่ภาคใต้ชายแดนที่ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เป็นพื้นที่เปราะบางที่ประชาชนต้องเผชิญกับ 
ความยากลำาบากจากสถานการณ์ความไมส่งบมากว่าสบิป ีและต้ังแต่ปลายป ี2561 ทีเ่ร่ิมมกีารแพร่ระบาดของโควดิ-19 และกระจายไปทกุพืน้ทีท่ัว่โลก 
การระบาดที่กินเวลาเกือบ 2 ปี ยังคงมีแนวโน้มของการเกิดซ้ำาเป็นระลอกๆ ซ้ำาเติมให้เกิดความยากลำาบากกับประชาชนในพื้นที่แห่งนี้เพิ่ม 
มากขึ้น 
 สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อครัวเรือนและชุมชน สมาชิกของครอบครัวที่ออกไปทำางานนอกพื้นที่ 
และสง่เงนิกลับมาเล้ียงครอบครัวต้องตกงาน ว่างงาน มกีารยา้ยกลับถิน่ฐานบ้านเกิด พืน้ทีบ่างตำาบล บางหมูบ่า้นถกูสัง่ปดิ งดการเดนิทางขา้มเขต 
เพื่อป้องกันการกระจายของเช้ือโควิด-19 ครัวเรือนเกษตรกรไม่สามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปจำาหน่ายนอกพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ 
การนำาเข้าอาหาร วัตถุดิบต่างๆ มาในพื้นที่ทำาได้ยากลำาบาก เกิดการขาดแคลนอาหาร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การใช้ชีวิต และการดำารงชีพ 
ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และคนชรา ที่มีปัญหาความยากจน มีปัญหาภาวะโภชนาการอยู่เดิม 
 พืน้ทีภ่าคใตช้ายแดนเปน็พืน้ทีท่ีป่ญัหาภาวะโภชนาการในเดก็มาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การขาดสารอาหารแบบเฉยีบพลันและเร้ือรัง ผลสำารวจ 
สถานการณ์เด็กไทยระหว่างปี 2558-2559 โดยองค์กรยูนิเซฟ และสำานักงานสถิติแห่งชาติ พบภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันของเด็กกลุ่มเด็ก
อายุต่ำากว่า 5 ปี ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ที่ร้อยละ 13 และร้อยละ 11 ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศที่ร้อยละ 5 นอกจากนี้ 
ปัญหาขาดสารอาหาร มีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีภาวะเตี้ยในเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี มีสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ โดยพบเด็กวัยนี้ 
ของจงัหวัดนราธิวาส ยะลา และปตัตาน ีมภีาวะเต้ียแคระแกร็นอยูท่ีร้่อยละ 29 ร้อยละ 21 และ ร้อยละ 19 ตามลำาดบั ซ่ึงสงูกวา่คา่เฉล่ียของประเทศ 
ข้อมูลภาวะเตี้ยแคระแกร็นสะท้อนถึงการที่เด็กได้รับอาหารที่มีประโยชน์ไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ภาวะขาดสารอาหารกระทบต่อ
การเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาสมองของเด็ก สอดคล้องกับผลสำารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) ประจำาปี 2559 ของกรม
สุขภาพจิตที่พบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีค่าเฉลี่ยไอคิวอยู่ที่ 88.32 จุด 92.46 จุด และ 
93.51 จุด ตามลำาดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิวของทั่วประเทศอยู่ที่ 98.23 จุด (เกณฑ์มาตรฐานไอคิว 100 จุด)
 หลักการสำาคญัในการจดัการปญัหาระบบอาหารและโภชนาการในพืน้ทีเ่ปราะบางยากลำาบาก ภายใตค้วามยากจน และสถานการณ์โควดิ-19 
ต้องอาศัยแนวคิดเรื่องการจัดการความเหลื่อมล้ำา โดยการเปิดช่องให้ผู้คนในพื้นที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างความเท่าเทียมกันทาง
สังคมในด้านสิทธิเสรีภาพ มีโอกาสความเสมอภาคในการร่วมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาในพื้นที่ สามารถเข้าถึงอำานาจทางกฎหมาย 
ในการมีส่วนร่วมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอย่างไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
 สถาบนันโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนบัสนนุจากโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย 
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นและสมาพันธรัฐสวิส ได้ร่วมกันดำาเนินโครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤต 
ระดับท้องถิ่นและนำาร่องแผนงานของชุมชนเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหาร การบริโภคอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 
ในกลุ่มผู้เปราะบางในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยเลือกพื้นที่ที่มีความเหล่ือมล้ำาสูง เป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำานวนรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ในจังหวัดปัตตานี คือ 1) อบต.ปูยุด 2) อบต.ปุโละปุโย 3) อบต.บ้านน้ำาบ่อ และ 4) อบต.
ยะรัง; 3 พื้นที่ ในจังหวัดยะลา คือ 1) เทศบาลตำาบลลำาใหม่ 2) อบต.บ้านแหร และ 3) อบต.บันนังสตา และ 3 พื้นที่ ในจังหวัดนราธิวาส 
คือ 1) อบต.แว้ง 2) อบต.ปะลุกาสาเมาะ และ 3) เทศบาลตำาบลรือเสาะ 
 การดำาเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวเน้นการสร้างความยั่งยืนของพื้นที่ ประกอบด้วย 1) การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 
และโภชนาการระดับท้องถิ่น เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม บูรณาการความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรต่างๆ 2) การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต่างๆ ในท้องถิ่นในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารและ 
โภชนาการ 3) การสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำาโครงการเพื่อสร้างโอกาสการกระจายอาหารที่ปลอดภัย 
ไปสู่ผู้บริโภคในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 
ให้มีภาวะโภชนาการที่สมวัย
 หนังสือ 10 Stories การจัดการของท้องถิ่นเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหาร เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทำางาน 
การบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง ด้วยหวังให้หนังสือ 
เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้นำาไปใช้ในการดำาเนินการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม ผ่านกระบวนการจัดทำาแผน 
ยุทธศาสตร์ การออกแบบโครงการ กิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาวะของประชาชนในระยะยาวต่อไป 

          คณะทำางานโครงการ
          สิงหาคม 2564
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ข้อความจำากัดความรับผิดชอบ
“ความคิดและความเห็นที่แสดงในเอกสารฉบับนี้มาจากผู้เขียนและอาจไม่ได้หมายรวมถึงความคิดเห็นของสหประชาชาติ 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือรัฐสมาชิกของสหประชาชาติแต่อย่างใด”

บทนำ�



3

แผนป้องกันและฟื้นฟูหลังวิกฤตระดับท้องถิ่น
และนำ�ร่องแผนง�นของชุมชน

เพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหาร
การบริโภคอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย

ในกลุ่มผู้เปราะบางในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

การดำาเนินงาน 
 กิจกรรมของโครงการประกอบดว้ย การสำารวจขอ้มลูสถานการณ์ 
ด้านระบบอาหาร การสนับสนุนการสร้างปฏิบัติการจัดการระบบ 
อาหารและโภชนาการระดับตำาบล ตามโครงการต้นแบบ การพัฒนา 
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ระบบ 
อาหารและโภชนาการ ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย 
และโภชนาการสมวัย และการพัฒนาคู่มือแนวทางการดำาเนินงาน 
ระบบอาหารและโภชนาการระดับตำาบล 

ผลการดำาเนินงานระยะแรก
 • เกิดแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนตำาบล เกิดแผนในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย จำานวน 7 แห่ง มีโครงการตามแผนจำานวน 13 โครงการ 
ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบกองทุนตำาบลรวม จำานวน 533,245 
บาท 
  - โครงการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กในศูนย์ 
   พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จำานวน 9 โครงการ 
  - โครงการด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 1 โครงการ 
  - โครงการด้านอาหารปลอดภัย 3 โครงการ 
  โครงการดังกล่าวได้ถูกเสนอเพื่อของบจากกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อดำาเนินงานตามโครงการต่อไป
 • การสร้างปฏิบัติการในพื้นที่ อปท.ทั้ง 10 แห่ง
  กิจกรรมเน้นการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ระดับครัวเรือน การปรับเปล่ียนระบบการผลิตอาหารปลอดภัยผ่าน 
กลไกตลาดปลอดภัยหรือตลาดสีเขียวในพื้นที่ และการเพิ่มการเข้าถึง 
อาหารที่ดีมีคุณภาพของกลุ่มเด็กเล็ก นักเรียน กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่ม 
เปราะบางในพื้นที่ ทำาให้เกิดการทำางานร่วมกับแกนนำากลุ่มต่างๆ 
ในพื้นที่เช่น
  - กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ครู ประมาณ 300 คน
  - ครูสอนศาสนา โรงเรียนตาดีกา จำานวน 40 คน 
  - กลุ่มแกนนำาเยาวชน 55 คน
  - กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ 30 คน
  - เครือข่ายเกษตรกร 50 คน 
  - กลุ่มเกษตรพอเพียง เกษตรอินทรีย์ 30 คน 
  - กลุ่มผู้สูงอายุ 72 คน 
  กลุ่มแกนนำาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการต่อยอด 
ยกระดับงานในระยะต่อไป การดำาเนินงานทำาให้เกิดตลาดสีเขียว 
ตลาดอาหารปลอดภัย ตลาดออนไลน ์ในหลายพืน้ที ่เช่น ตำาบลรือเสาะ 
น้ำาบ่อ ลำาใหม่ ปูยุด แว้ง 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์จากโครงการระยะแรก
 กลุ่มเปา้หมาย เดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก โรงเรียน ผู้ดอ้ยโอกาส 
ประชาชนทัว่ไป ได้รับประโยชนจ์ากโครงการระยะแรก จำานวนประมาณ 
2,672 คน

หน่วยงานดำาเนินการ
 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ โดย 
ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำาประเทศ 
ไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นและ 
สมาพันธรัฐสวิส ได้จัดทำาโครงการพัฒนาแผนป้องกันและฟื้นฟูหลัง 
วิกฤตระดับท้องถ่ินและนำาร่องแผนงานของชุมชนเพื่อยกระดับความ 
มั่นคงทางอาหาร การบริโภคอาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย 
ในกลุ่มผู้เปราะบางในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

สถานการณ์ ปัญหา ความท้าทาย
 • ภาคใต้ชายแดนมคีวามยากจนสงูทีส่ดุ โดยป ี2559 มสีดัสว่น 
คนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (สัดส่วนคนจน 
เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยละ 8.6) 
 • ความเหล่ือมล้ำาของรายได้พบว่าประชากรภาคใต้ชายแดน 
มรีายไดเ้ฉล่ียต่ำาสดุเพยีง 5,725 บาทต่อเดอืน (รายไดเ้ฉล่ียทัว่ประเทศ 
9,409 บาท) การมีรายได้น้อยทำาให้โอกาสการเข้าถึงอาหารลดน้อย 
ตามไปด้วย 
 • ในสถานการณ์โรค Covid-19 ครอบครัวส่วนใหญ่มีความ 
เดือดร้อนเรื่องอาหาร โดยได้รับปริมาณและคุณภาพของอาหารลดลง 
เด็กบางคนได้รับอาหารไม่ครบมื้อในระหว่างวัน
 • การทำาเกษตรปลอดภัย หรืออินทรีย์มีน้อย 
 • ผลการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหารพบการปนเปื้อนสารเคมี
และจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารตะก่ัวในอาหารทะเล พบสีสังเคราะห์ 
ในอาหารแปรรูปประเภทกุ้งฝอย กุ้งแห้งใหญ่ กุ้งฝอยใหญ่ และชาเย็น 
เกินค่ามาตรฐาน 
 • เด็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาขาดสารอาหาร 
มีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีภาวะเตี้ยในสัดส่วนที่สูงกว่า 
ภาคอื่นๆ โดยเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี ในจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี 
มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น อยู่ที่ร้อยละ 29, 21 และ 19 ตามลำาดับ ซึ่งสูง 
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 • พบภาวะทพุโภชนาการเฉยีบพลันของเดก็ 0-5 ปี ในจงัหวัด 
ปตัตานแีละนราธิวาส ร้อยละ 13 และ 11 ซ่ึงสงูกวา่คา่เฉล่ียของประเทศ 
ประมาณ 2 เท่า ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงการที่เด็กได้รับอาหารที่มี 
ประโยชน์ไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกิดภาวะขาดสาร 
อาหารที่กระทบต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาสมอง 
ของเด็ก สอดคล้องกับผลสำารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) 
ประจำาปี 2559 ของกรมสขุภาพจติ พบวา่เดก็นกัเรียนช้ันประถมศกึษา 
ปีที่ 1 ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีค่าเฉลี่ยไอคิวอยู่ที่ 
88.32 จุด 92.46 จุด และ 93.51 จุด ตามลำาดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยไอคิว 
ของทั่วประเทศอยู่ที่ 98.23 จุด (เกณฑ์มาตรฐานไอคิว 100 จุด)

เป้าหมาย
 เสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานหลักเพื่อ 
จดัการระบบอาหารทัง้ประเดน็ความมัน่คงทางอาหาร อาหารปลอดภัย 
และโภชนาการสมวัยในภาวะวิกฤตของกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับภาคี 
เครือขา่ย โดยใช้กลไกกองทนุหลักประกันสขุภาพทอ้งถิน่ จดัทำาแผนงาน 
โครงการด้านระบบอาหารเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
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สถานการณ์ชุมชน
• 50 ครัวเรือน ร้อยละ 2.0 ยากจน
• เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ทุพโภชนาการ  
 เตี้ยแคระแกร็น มีปัจจัยมาจากความรู้  
 และตัวเด็ก เช่น อายุ การดื่มนมแม่ 
 ในช่วง 4 เดือนแรก เพศ น้ำาหนัก 
 แรกคลอด พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 
 ของเด็กและภาวะเศรษฐกิจครอบครัว
• สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
 ประชากรวัยแรงงานตกงานร้อยละ 20  
 ส่งผลต่อเศรษฐกิจครัวเรือน
• การเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทาง 
 โภชนาการน้อย

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 อัซนะห ์กะลูแป อาย ุ57 ป ีอาชีพขายอาหาร 

ปรุงสุก (ข้าวต้ม) ครอบครัวอยู่กัน 3 คน ร่วม 

กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้ากับเพื่อนบ้านอีก 1 คน  

เห็ดนางฟ้าเร่ิมให้ผลผลิตเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 

50 บาท ให้กับร้านอาหาร และรถพ่วงสามล้อ 

ขายปลาในชุมชน

 “ด้วยใจท่ีชอบเกษตร มคีวามสุขทำางานน้ี 

ทำาแล้วสนุก การเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นกิจกรรม 

ดีต่อหมู่บ้าน หมู่บ้านได้ซื้อกินไม่ต้องซื้อของ 

จากรถโชเล่ เราเก็บเองขายเองที่บ้าน ชาวบ้าน 

รู้เค้าก็มาซื้อ เราไม่ใส่สารเคมี เราทำาบัญชี 

และเก็บเงินท่ีขายได้ไปซื้อก้อนเห็ดใหม่ทำาอย่าง 

ต่อเน่ือง เราจะแบ่งงานกับเพื่อนช่วยกันรดน้ำา 

เก็บเห็ด ตอนน้ี อบต.ได้สนับสนุนให้ปลูกผัก 

สลัดต่อ ทำาพื้นที่ใกล้ๆ กับโรงเพาะเห็ด”

Stories
1 

ส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร 
อ�ห�รปลอดภัยและโภชน�ก�รสมวัย

องค์การบริหารส่วนตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลชุมชน
• 7 หมู่บ้าน 2,004 ครัวเรือน 

• อาชีพหลัก เกษตรกรรม: ทำานา (นาปี)

• พื้นที่ราบ กึ่งเมืองกึ่งชนบท

กิจกรรม
• ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
 และเลี้ยงเป็ดชวา 
• การปลูกผักและ
 เพาะเห็ดนางฟ้า 
• ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

ผลการดำาเนินงาน
• ผลผลิตไข่ไก่ ไข่เป็ด พืชผัก
 สวนครัวและเห็ดนางฟ้า
 ปลอดสารพิษใช้บริโภค
 ในครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรม
• การขายผลผลิตอาหารปลอดภัย
 ในเพจ อบต.ปูยุด และรถหาบเร่ในหมู่บ้าน
• เอกชนบริจาคทีดิ่น 50 ตารางวา สนบัสนนุ 
 กิจกรรมเพาะเห็ด
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สถานการณ์ในชุมชน
• ปี 2563 เด็กช่วงอายุ 
 0–5 ปี จำานวน 923 คน 
 มีภาวะทุพโภชนาการ
 พบเด็กเตี้ย 11 คน 
 เด็กผอม 50 คน
 เด็กอ้วน 83 คน
• สถานการณ์แพร่ระบาด
 ของโรค COVID-19 เกิดผลกระทบต่อ 
 เศรษฐกิจครัวเรือน ปัญหาด้านสุขภาพ  
 และปัญหาด้านโภชนาการ
• ชุมชนมเีครือขา่ยชมรมรักษบ์า้นเกิดกำาปง 
 นัดกูดูมและกลุ่มเยาวชนบ้านคลองควน  
 สมาชิกรวมทั้ง 2 กลุ่มจำานวน 70 คน  
 มีศักยภาพผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

Stories
2 

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 นายอับดุลเราะหมาน ดอเลาะ มีลูกๆ 
จำานวน 3 คน ช่วงอาย ุ5-10 ป ีอับดลุเราะหมาน 
เป็นสมาชิกชมรมบ้านเกิดกำาปงนัดกูดูม โดย 
อบต.ปูโละปุโย สนับสนุนเล้ียงไก่ไข่จำานวน 
100 ตัว สมาชิกในกลุ่มจำานวน 40 คน มีการ 
หมุนวียนวันละ 2 คน เพื่อให้อาหารไก่และเก็บ 
ไข่ไก่ เมื่อไก่เริ่มออกไข่ มีการขายให้กับสมาชิก 
กลุ่มฯและเพือ่นบา้นทีส่ัง่ซ้ือผ่านระบบออนไลน ์
(ไลน)์ ประเภทไขไ่ก่แบบคละขนาด ราคาแผงละ 
80 บาท 
 “ทำาให้ได้ความรู้เล้ียงไก่ไข่ ท้ังการ 
ให้อาหาร น้ำา การเปิดปิดไฟในโรงเรือน 
การดูแลเมื่อไก่เป็นหวัด การเล้ียงไก่ทำาให้มี 
รายได้เข้าชุมชน ตอนสร้างโรงเรือนทุกคน 
มาช่วยกัน เด็กๆ จะช่วยกันตัดหญ้า ผู้ใหญ่ 
ก็ทำาคอกไม้ คนในหมู่บ้านมาเห็นก็เอาขนม 
เอาน้ำามาช่วย ทำาให้เกิดความสามัคคี ภูมิใจ 
ตรงน้ันเป็นโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่โรงแรกของ 
ชุมชน ทำาให้ชุมชนเห็นว่าไก่เล้ียงง่าย กล่ิน 
มลูไกไ่มเ่หมน็เพราะเราใชแ้กลบ (เศษเปลือก 
ข้าว) เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ดีกว่าเล่นเกม เล่นโทรศัพท์ ไม่ใช่ลูกเรา 
คนเดยีวนะ ลูกสมาชกิดว้ย เราก็ดเูคา้ใส่อาหาร 
และเก็บไข่”

กิจกรรม
• ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับชมรมรักษ์-
 บ้านเกิดกำาปงนัดกูดูมและกลุ่มเยาวชน
 บ้านคลองควน
• ส่งเสริมการทำาตลาดขายไข่ไก่กับ
 โรงเรียนตาดีกาและชุมชน

ผลการดำาเนินงาน
• การมีส่วนร่วมของชุมชน
 ยินยอมให้ใช้ที่ดินจัดทำาโรงเรือนเล้ียงไก่ไข่ 
 โดยมีเอกสารยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
• การระดมทุนของชุมชน ทั้งด้านแรงงาน  
 อาหาร เคร่ืองดื่ม เพื่อจัดสร้างโรงเรือน 
 เลี้ยงไก่ไข่
• แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน

ข้อมูลชุมชน
• 9 หมู่บ้าน 2,001 ครัวเรือน

• อาชีพหลัก ทำาเกษตรผสมผสาน พืชหลักคือ

 ยางพารา ไม้ผล นาข้าว ทำาประมงน้ำาจืด

 และปศุสัตว์

ก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงไก่ไข่
สร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยเครือข่าย
ความมั่นคงทางอาหารตำาบลปุโละปุโย
องค์การบริหารส่วนตำาบลปุโละปุโย อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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สถานการณ์ชุมชน
 สถานการณ์ด้านอาหารที่ผลิตใน 
ชุมชนไม่มุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัย 
แนวโน้มความหลากหลายด้านอาหาร 
มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยลง มีเหตุ 
มาจากการผลิตอาหารตามกลไกตลาด 
เน้นปริมาณผลผลิตเป็นสำาคัญ ผู้ผลิต 
อาหารจึงใช้สารเคมีสูงทั้งในการผลิตผัก 
ผลไม้ และปศุสัตว์

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 มาลี โต๊ะกา อายุ 44 ปี มีลูกๆ จำานวน 3 คน กำาลังเรียน 
อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 มาลี 
เป็นครูโรงเรียนบ้านท่าสูง มีนักเรียนจำานวน 154 คน โดย อบต.
บ้านน้ำาบ่อส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่เพิ่มเติม จากกิจกรรมเศรษฐกิจ 
พอเพียงที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่ นักเรียน ป.1-ป.6 แบ่งหน้าที่ 
รับผิดชอบวันละ 3 คนเพื่อให้อาหารไก่และเก็บไข่ไก่ ในช่วงที่ 
โรงเรียนปิดเพราะสถานการณ์โควดิ-19 เดก็ๆ ทีม่าช่วยงานจะได ้
ไข่ไก่ไปรับประทานที่บ้าน และโรงเรียนนำาไปขายในชุมชนราคา 
แผงละ 80-90 บาท ปัจจุบันไข่ไก่ที่ผลิตได้เป็นที่นิยมของ 
ประชาชน เนื่องจากราคาถูกและสด
 “ครูสอนแค่หนังสืออย่างเดียวไม่ได้ มีหน้าท่ีช่วยเหลือ
ชมุชนดา้นอืน่ๆ ดว้ย ชาวบ้านกนิแตป่ลาอยา่งเดยีวไมไ่ด ้การท่ี 
เราได้ทำากิจกรรมเล้ียงไก่ไข่ เราก็ได้สอนลูกเราให้เล้ียงไก่ 
สอนลูกทำาเกษตร เด็กนักเรียนที่มาช่วยเก็บไข่ไก่ เราให้ไข่ไก่ 
กลับบ้านไปกิน เมือ่บ้านเคา้มปีลาเคม็ก็เอามาฝากเรา พอ่กลับ 
จากทำาประมงท่ีมาเลเซียก็เอาปลาหมึกแห้งตัวโตมาฝาก 
เด็กในหมู่บ้านภูมิใจรักครู ครูก็รักเด็ก เงินที่ขายไข่ได้ก็มาเป็น
กองกลางของโรงเรียนเพื่อทำากิจกรรมต่อเนื่องไป”

ก�รส่งเสริมและพัฒน�ภ�วะทุพโภชน�ก�ร
สำาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำาบ่อ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านน้ำาบ่อ อำาเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี

ข้อมูลชุมชน
• 4 หมู่บ้าน 1,325 ครัวเรือน
• อาชีพหลัก เกษตรกรรม: ทำานา สวนยางพารา 
 ไม้ผลผสมผสาน และเพาะเลี้ยงกุ้ง

กิจกรรม
 1. สง่เสริมการเล้ียงไก่ไขอ่ารมณ์ด ี
และการปลูกพชืผักสวนครัวปลอดสารพษิ
ในโรงเรียนบ้านท่าสู
 2. ส่งเสริมการเพาะเห็ดและการ 
       ปลูกพืชผักสวนครัวปลอด 
     สารพิษในโรงเรียนบ้านน้ำาบ่อ

ผลการดำาเนินงาน
 1. กระบวนการเรียนรู้การเล้ียง 
ไก่ไข่กับนักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันที่ 
1–6 โรงเรียนบ้านท่าสู จำานวน 97 คน 
 2. การกระจายอาหาร (ไก่ไข่) 
ใหกั้บเดก็ยากจน เด็กกำาพร้าโรงเรียนบา้น 
ท่าสู และการขายในชุมชน
 3. กระบวนการเรียนรู้
การทำาเกษตรในระดับครอบครัว
ของผู้ปกครองกับนักเรียนบ้านน้ำาบ่อ
จำานวน 215 ครอบครัว
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สถานการณ์ชุมชน
  สถานการณ์เด็กอายุ 0-12 ปี 
มีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ 55 (872 
คน) ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องปรับเปล่ียน 
ระบบผลิตอาหาร โดยมุ่งเน้นการปลูก 
พืชผักปลอดภัยและปศุสัตว์ และส่งเสริม
ใหบ้ริโภคอาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ

กิจกรรม
• ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพิ่มแหล่งผลิต 
 อาหาร โดยสนบัสนนุครัวเรือนต้นแบบ 
 ปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงเป็ด
  และเลี้ยงไก่ไข่ 
• อบรมการทำาปุ๋ยหมักเพิ่มศักยภาพ
 ชุมชนให้มีความรู้การ
 จัดการอาหารปลอดภัย

ผลการดำาเนินงาน
• ครัวเรือนต้นแบบการเล้ียงสัตว์ปีก  
 (ไก่ไขแ่ละเปด็ไข)่ จำานวน 1 ครัวเรือน  
 มีผลผลิตไข่ไก่ที่จำาหน่ายในชุมชน  
 วันละ 40-50 ฟอง 
• ครัวเรือนต้นแบบปลูกผักแบบไฮโดร- 
 โปนิกส์ ระบบน้ำาวน จำานวน 3 
 ครัวเรือน และแบบลังโฟมจำานวน 
 2 ครัวเรือน ผลผลิตเร่ิมจำาหน่าย  
 ในชุมชน
• รายได้จากการขายผลผลิตร้อยละ 10  
 บริจาคเข้ากองทุนเด็กกำาพร้าและด้อย 
 โอกาสในชุมชน ส่วนอีก 90% ปันผล 
 และจัดซ้ือปัจจัยการเกษตรเพื่อขยาย 
 ผลต่อไป
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เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 ฮามิ เฮ็งปิยา อายุ 44 ปี อาชีพตีเหล็กทำามีดพร้า มีลูกๆ จำานวน 4 คน
อายุ 3-24 ปี ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ยะรัง เลี้ยงไก่ไข่ จำานวน 80 ตัว 
และเป็ดไข่ จำานวน 80 ตัว เป็ดและไก่ เริ่มให้ผลผลิตในเดือนกันยายน 2564
ไข่เป็ด 50 ฟองต่อวัน และไข่ไก่ 20 ฟองต่อวัน ผลผลิตที่ได้ 
สมาชิกในหมู่บ้านมาซื้อไปบริโภคซึ่งเป็นที่นิยมเพราะจำาหน่าย
ในราคาถูก โดยราคาไข่ไก่จำาหน่ายแผงละ 50 บาท ไข่เป็ดจำาหน่าย
แผงละ 110 บาท สาเหตุที่สามารถจำาหน่ายในราคาถูกได้เนื่องจาก
ผลิตอาหารไก่และเป็ดได้เอง โดยการปลูกหญ้าเนเปียและเอาหญ้ามาหมักกับหยวกกล้วย 
คลุกกับอาหารสำาเร็จรูป 
 “การเล้ียงไก่เล้ียงเป็ดทำาให้มรีายไดข้องเรา ไดช้ว่ยเหลือเพือ่นบ้าน เราเอาไขไ่ปใหศ้นูยกั์กตวั 
Covid ในชมุชนคร้ังละ 1-2 แผง และวนัเสาร์-อาทิตย ์ก็บริจาคไข ่1-2 แผง ให้โรงเรียนตาดกีา 
ทำาอาหารกลางวันเด็กจำานวน 100 คน ตอนนี้กำาลังเพาะพันธุ์เป็ดมาลลาร์ด (เป็ดหัวเขียว) เป็น 
เป็ดตัวใหญ่ จะให้ไข่ฟองใหญ่ด้วย ตอนน้ีท่ีบ้านมีอยู่ 20 ตัว และทดลองให้เพ่ือนบ้าน 
1 ครอบครัวไปฟักและทดลองเลี้ยง ตอนนี้เป็ดโตและกำาลังจะออกไข่ เราจะเพาะขยายพันธุ์ไก่ 
และเป็ด เพ่ือลดต้นทุนการซ้ือพ่อพันธ์ุ แม่พันธุ์ ตอนน้ีท่ีบ้านกำาลังทำาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน 
เกษตรของชมุชน เชน่ ทำาระบบน้ำาวนเพ่ือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทำาโซลาร์เซลล์เพือ่ลดการใชไ้ฟฟ้า 
ให้ชาวบ้านเห็นว่าทำาได้ ตอนนี้ กศน. เกษตรอำาเภอมาดูงานที่บ้าน จากที่เคยลองผิดลองถูก”

ข้อมูลชุมชน
• 6 หมู่บ้าน 1,721 ครัวเรือน 
• ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
 มีแม่น้ำาปัตตานีไหลผ่านในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา สวนยางพารา และสวนผลไม้
• อาชีพเกษตรกรรม

ก�รส่งเสริมศักยภ�พชุมชน
ในการขับเคลื่อนระบบอาหารตำาบลยะรัง
องค์การบริหารส่วนตำาบลยะรัง อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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สถานการณ์ชุมชน
 การดำาเนินโครงการฯ ร่วมกับ 
สถานศึกษาจำานวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำาใหม่ ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำาเย็น และโรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลตำาบลลำาใหม่ เนื่องจาก 
พบปัญหาด้านทุพโภชนาการในเด็ก 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำาใหม่ 
และโรงเรียนอนบุาลเทศบาลตำาบลลำาใหม ่
ร้อยละ 31.25 และ 39.13 ตามลำาดับ

ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำาเย็น 
พบปัญหาเด็กผอม น้ำาหนัก
และส่วนสูง ต่ำากว่าเกณฑ์ 

ร้อยละ 15.78 ดังนั้น
โครงการนี้จึงได้นำา

ประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การผลิตอาหารปลอดภัย

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการให้กับเด็กและ 
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน

กิจกรรม
 1. กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า 
ในสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านตลาดลำาใหม่ ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านน้ำาเย็น และโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลตำาบลลำาใหม่ เพื่อนำาผลผลิต 
ไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 2. ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 
กลุ่มสตรีบ้านตลาดลำาใหม่ เลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
ให้เกิดการกระจายอาหารประเภทโปรตีน 
ในชุมชน
 3. ส่งเสริมกลุ่มสตรีบ้านน้ำาเย็น 
และกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน ต่อยอด 
การนำามะพร้าวในชุมชนมาแปรรูปเป็น 
มะพร้าวคั่วส่งขายในตลาดชุมชนและ 
พื้นที่ใกล้เคียง 
 4. สนบัสนนุใหก้ลุ่มผู้สงูอาย ุและ
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนปลูกผักเพื่อการ
บริโภคและกระจายสู่ชุมชน เพิ่มการ
เข้าถึงผักปลอดภัยของผู้บริโภค
 5. สนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มสภาเด็ก
และเยาวชน เลี้ยงเป็ดบาบารี
เพื่อเป็นแหล่งอาหารประเภท
โปรตีนของชุมชน

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 เทศบาลตำาบลลำาใหม่ กำาหนดหลักเกณฑ์
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยคัดเลือกจากกลุ่ม 
เปราะบาง ได้แก่ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ หรือคน 
รายได้น้อยที่มีความสามารถในการเล้ียงไก่ไข่ 
ครอบครัวเสาวคนธ์ บุญศรีเจริญ อายุ 65 ปี เป็น 
หนึ่งในสิบของครัวเรือนที่เทศบาลสนับสนุนให้ 
เล้ียงไก่ไข่ โดยให้แม่พันธ์ุไก่ครอบครัวละ 5 ตัว 
ครอบครัวนี้มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน มีลูก 
อยู่ในวัยทำางานอายุ 39–40 ปี จำานวน 3 คน 
มหีลาน 1 คน อาย ุ11 ป ีเมือ่เร่ิมเล้ียงไก่ไขพ่บวา่ 
ไก่จำานวน 4 ตัว เร่ิมมีผลผลิต 3-4 ฟอง/วัน 
ยังคงเหลืออีก 1 ตัวที่ยังไม่ออกไข่ ผลผลิตไข่ที่ได้
มาใช้บริโภคในครัวเรือน ในขณะทีค่รอบครัวอ่ืนๆ 
ที่ได้รับพันธุ์ไก่ มีออกไข่ทุกตัวเฉล่ียวันละ 4-5 
ฟองต่อวัน 
 “เวลาท่ีเพือ่นบ้านมาเยีย่มท่ีบ้าน ก็จะชม 
ว่าดีนะไม่ต้องซื้อไข่ไก่ เราก็บอกว่าได้ทุนจาก 
ม.อ. เค้าสนับสนุนกับเทศบาล และเขาก็ให้กับ 
กลุ่มเรา กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่อย่างน้อยๆ  
คนท่ีไม่ค่อยมีเงินได้ทุ่นภาระไม่มากก็น้อย 
มีเพื่อนที่เลี้ยงพร้อมกันอีก 1 คน เป็นโรคไต 
อายุ 72 ปี เค้าต้องกินไข่วันละ 6 ฟอง พอไก่ 
เร่ิมไข่ตอนน้ีได้วันละ 3-4 ฟอง ทำาให้ซื้อไข่ 
น้อยลง อกีอยา่งการเล้ียงไก่ทำาให้เรามคีวามสุข 
ที่ผ่านมาโรค Covid ทำาให้เครียด แก้เครียด 
ไปนั่งดูไก่ คุยกับไก่ ทำาให้มีความสุข”

Stories
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การส่งเสริมระบบความมั่นคงทางอาหาร
อ�ห�รปลอดภัยและโภชน�ก�รสมวัย

เทศบาลตำาบลลำาใหม่ ตำาบลลำาใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา

ข้อมูลชุมชน 
• 4 หมู่บ้าน 245 ครัวเรือน
• ลักษณะพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท 
• ประกอบอาชีพ 
 - การพาณิชย์และการบริการ บริเวณ 2 ฟาก 
  ถนนเพชรเกษม สายยะลา-ปัตตานี 
 - เกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา ข้าว และผลไม้

ผลการดำาเนินงาน
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด
ลำาใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำาเย็น 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำาบลลำาใหม่  
มีผลผลิตเห็ดนางฟ้ามาจัดการอาหาร 
กลางวันให้เด็กนักเรียน 
 2. คนในชุมชนมีความ
สัมพันธ์ที่ดีขึ้น เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งจากการ
ร่วมดำาเนินกิจกรรม
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ด 
การปลูกผักและการรวมกลุ่ม
ทำามะพร้าวคั่ว
 3. เกิดทกัษะอาชีพกับคนในชุมชน 
ทัง้การเล้ียงไก่ไข ่การเล้ียงเปด็ การปลูกผัก 
การแปรรูปมะพร้าว และนำาไปสูก่ารสานต่อ 
ภูมิปัญญา 
 4. เกิดการเ รียนรู้จากปราชญ์ 
ชาวบ้านในพื้นที่ เรื่องการทำาเกษตรกรรม
และการแปรรูปมะพร้าว
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เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 นายฟรีดาวส ์อาบ ูอาย ุ25 ป ีกำาลังเรียน 
อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพ โดย อบต.บ้านแหร 
ได้ส่งเสริมเยาวชนและเกษตรกร จำานวน 6 คน 
ทำากิจกรรมเลี้ยงปลาดุก โดยทางกลุ่มเยาวชนได้
ปรับปรุงพื้นที่บ่อร้างในพื้นที่สวนขนาดบ่อปลา 
ความยาว 40 เมตร กว้าง 20 เมตร จำานวน 
1 บ่อ และปล่อยพันธุ์ปลาดุกจำานวน 6,000 ตัว 
คาดวา่ผลผลิตปลาดกุสามารถจำาหนา่ยไดใ้นช่วง
เดือนมีนาคม 2565 
 “ไดค้วามรู้การเล้ียงปลาดกุจากเพ่ือนๆ 
และผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นคร้ังแรกที่ได้ทุน 
สนับสนุนจาก อบต. มาทำากิจกรรมเพราะ 
ไม่เคยได้รับทุนจากท่ีไหน รู้สึกดีใจ เพราะ 
ไดส้ร้างอาชพีเสริมกับเยาวชน กับคนวา่งงาน 
ทำาให้มีงานทำา และทำาให้ชาวบ้านได้กินปลา”

สถานการณ์ชุมชน
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีคำาสั่งจากผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัยะลาใหป้ดิหมูบ่า้นจำานวน 4 หมูบ่า้น 
ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 3 4 และ 8 ส่งผล 
กระทบกับประชาชนจำานวน 1,026 ครัวเรือน 
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้ประชาชน 
ในพื้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และ 
จำาเป็นต้องพึ่งพิงอาหารจากแหล่งอ่ืนๆ 
นอกพืน้ที ่หากสถานการณ์การระบาดยงัไม่
คล่ีคลายปัญหาที่จะเกิดตามมา ได้แก่ 
ปัญหาการว่างงานและขาดแคลนอาหาร 
ดังนั้น อบต.บ้านแหรจึงได้ดำาเนินโครงการ 
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพัฒนา 
คุณภาพชี วิตให้ กับสมาชิกของ ชุมชน 
บ้านแหร

กิจกรรม
 1. กิจกรรมเครือข่าย
เกษตรกรปลูกอ้อยและผักสวนครัว 
 2. กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรเลี้ยง
ปลาดุก

ผลการดำาเนินงาน
 1. เกิดกลุ่มยวุเกษตรหมู ่1 มสีมาชิก 
จำานวน 11 คน เครือข่ายเกษตรกรหมู่ที่ 4 
จำานวน 13 คน และกลุ่มเครือข่ายประมง 
จำานวน 13 คน ร่วมดำาเนนิกิจกรรมเพือ่สร้าง 
แหล่งผลิตอาหาร
 2. ชุมชนสนับสนุนพื้นที่ในการ
ดำาเนินโครงการ เช่น พื้นที่ปลูกอ้อย 
พื้นที่เลี้ยงปลา และพื้นที่ปลูกผัก
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ข้อมูลชุมชน 
• 11 หมู่บ้าน 2,506 ครัวเรือน
• ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง ภูเขา ลาดชัน  
 และมีที่ราบเพียงเล็กน้อย
• ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำา (ลำาคลองหลายสาย  
 มีน้ำาไหลตลอดทั้งปี) 
• การประกอบอาชีพ: เกษตรกรรม ร้อยละ 75
 ค้าขาย ร้อยละ 14 รับจ้าง ร้อยละ 8
  และอื่นๆ ร้อยละ 2.5

การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแหร
องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านแหร อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา
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สถานการณ์ชุมชน
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องปิดหมู่บ้าน 
จึงเกิดกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนและ 
สมาชิกในชุมชน ได้แก่ เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยากไร้ จาก 
สถานการณ์ดงักล่าว อบต.บนันงัสตาต้อง 
สร้างความมัน่คงทางอาหารในชุมชน เช่น 
การปลูกผัก เล้ียงสตัว ์เพือ่เปน็คลังอาหาร 
ให้คนในหมู่บ้าน และควรให้กลุ่มเด็กและ 
เยาวชน รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ เข้ามา 
มีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคี 

กิจกรรม
 1. กิจกรรมเกษตรเพื่อนักเรียน 
โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 
 2. กิจกรรมปลูกผัก ปลูกรัก เพื่อ
ชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนังกูแว 
 3. กิจกรรมทำาซุ้มเช็คอินและปลูก
ผักเพื่อให้ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
ในกลุ่มเยาวชนบ้านป่าหวังนอก
 4. กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อปูนซีเมนต์กลุ่มเยาวชน
บ้านกาโสดสร้างอาชีพ

ผลการดำาเนินงาน
 1. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน 
นังกูแว หมู่ที่ 4 สมาชิกทั้งหมด 30 
ครัวเรือน ดำาเนนิกิจกรรมเพาะเหด็นางฟา้ 
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เศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยท�งอ�ห�รระดับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำาบลบันนังสตา
ตำาบลบันนังสตา อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ข้อมูลชุมชน 
• 11 หมู่บ้าน 3,977 ครัวเรือน
• ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง
 พื้นที่ตอนกลางและด้านทิศตะวันออก
 เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำา 
• ประกอบอาชีพเกษตรกรรม: ยางพารา 
 ไม้ผล ประมงน้ำาจืด และปศุสัตว์

จำาหน่ายผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 50 
บาท และขายปลีกถุงละ 10 บาท โดยเงิน 
ที่ได้นำามาแบ่งสรรไปซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก 
เพื่อแจกให้กับสมาชิกกลุ่ม จำานวน 10 
ครัวเรือน ที่มีความพร้อมและมีพื้นที่ว่าง 
นำาไปปลูก
 2. กลุ่มเยาวชนบ้านป่าหวังนอก 
หมู่ที่ 11 มีสมาชิกกลุ่มจำานวน 20 คน 
เป็นเยาวชนที่ว่างงาน โดยเป้าหมายของ
กลุ่มเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้เยาวชน
หา่งไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมของกลุ่มคือ 
การทำาซุ้มเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
และปลูกผักบริเวณซุ้มเช็คอิน
 3. กลุ่มเยาวชนบ้านกาโสดสร้าง 
อาชีพ หมู่ที่ 5 เป็นเยาวชนออกจากการ
เรียนภาคบงัคบั และไมไ่ดเ้รียนตอ่ จำานวน 
5 คน เยาวชนกลุ่มนี้ เป็นแกนหลัก 
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์ ผลผลิต 
จำาหน่ายแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และโรงเรียนตาดีกา เพื่อนำาไป 
ประกอบอาหารกลางวัน และช่วงสถาน-
การณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
นำาผลผลิตมอบให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน 
ที่กักตัวจากโรคโควิด

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 นางสาวกามีล๊ะ เฮงดาดา อายุ 36 ปี 
ครอบครัวอยู่ด้วยกัน 10 คน อายุตั้งแต่ 5-35 ปี 
กามีล๊ะเป็นประธานกลุ่มบ้านนังกูแว ซ่ึงมีสมาชิก 
40 คน กิจกรรมอบรมการทำาปุ๋ยหมัก สารไล่แมลง 
ปุ๋ยน้ำา EM โฮโมนผลไม้ การปลูกผัก เลี้ยงไก่และ 
เพาะเห็ด ในบริเวณศูนย์เรียนรู้ซ่ึงได้รับการสนับ 
สนุนจาก ศอ.บต. กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้แบ่งการ
บริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 แปลง
รวมทีศ่นูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง มเีปา้หมายเพือ่ 
ให้สมาชิกที่มีเวลาแต่ไม่มีที่ดินทำาเกษตร ได้ใช้ 
พื้นที่ส่วนรวม โดยสมาชิกจะแบ่งความรับผิดชอบ 
ดูแลกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ไข่ 
และเล้ียงปลา ส่วนที่ 2 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช 
ให้กับสมาชิกที่มีที่ดินทำาเกษตรในระดับครัวเรือน 
 “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการ 
สนับสนุนจาก อบต.ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทำาให้การ 
ประสานงานกับ อบต. มีความคล่องตัวมากขึ้น 
การทำางานร่วมกันทำาให้เกิดการพัฒนาศูนย์ 
เรียนรู้ของเราได้ และเราก็มีแหล่งอาหารท่ีดีขึ้น 
ผลผลิตของเรามีร้านอาหารในชุมชนจำานวน 
3 แห่งมารับซื้อ 3 วันต่อ 1 ครั้ง เช่น พวกผักบุ้ง 
มร้ีานคา้ขายของสดในเมอืง 1 แหง่ ขายในตลาดนัด 
ทุกวันจันทร์ ซึ่งกลุ่มจะมีแผงขาย เราจะเอาผล 
ผลิตจากแปลงรวมท้ังเหด็ ไขไ่ก่ และสมาชกิก็เอา 
ผลผลิตจากครัวเรือนไปออกขายรวมในแผง เช่น 
พวกมะเขือ พริก แตงกวา นอกจากน้ีมีพ่อค้า 
คนกลางมารับซื้อด้วย สินค้าเราขายไม่แพง 
เกินไป เพราะเราทำาปุ๋ย และทำาน้ำาหมักเอง 
ชาวบ้านสามารถซือ้กินได ้และสินคา้ยงัปลอดสาร 
นอกจากน้ีผลผลิตท่ีเราได้แบ่งให้กับครอบครัวท่ี 
ถกูกักตวัจากสถานการณ ์Covid โดยนำาไขจ่ำานวน 
5 ฟอง เห็ด 1 ถุง หมุนเวียนไปแต่ละครอบครัว
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือเวลาท่ีสมาชกิกลุ่มไมส่บาย 
เราก็เอาผลผลิตไปเยี่ยมเยียน” 
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เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 นายบาฮารูดิง ลอแม อายุ 43 ปี มีลูกๆ 
6 คน อายุ 2-14 ปี อาชีพทำาสวนยางพารา 
เปน็สมาชิกกลุ่มจติอาสาบา้นกรือซอ ภายในกลุ่ม 
มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน โดยร่วมกันทำากิจกรรม 
ปลูกผักสวนครัว การเล้ียงปลา การทำาปลาส้ม 
โดยบาฮารูดงิมกีารเล้ียงปลาดกุ ปลาตะเพยีน ซ่ึง 
ทำามาแล้วกวา่ 2 ป ีผลผลิตจำาหนา่ยใหกั้บโรงเรียน 
ตาดกีา และศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก ราคากิโลกรัมละ 
50 บาท และจำาหน่ายให้กับเพื่อนบ้าน ราคา 
กิโลกรัมละ 60 บาท “มีความสุขเมื่อได้ 
ร่วมทำากิจกรรมกับเพือ่น ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ 
การเล้ียงปลาเล้ียงง่าย ลูกก็ได้กิน ไม่ต้อง 
ซื้อ..ขายได้ด้วย นักเรียนได้กินอาหารท่ีกลุ่ม 
ทำาเอง”

กิจกรรม
 1. กิจกรรมเล้ียงปลาดุกและเพาะเห็ด 
นางฟ้า ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด 
บ้านกรือซอ 
 2. กิจกรรมเล้ียงเป็ดไข่และปลูกผัก 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิดบ้านกูวา 
 3. กิจกรรมเล้ียงไก่ ศูนย์การศึกษา 
อิสลามประจำามัสยิดบ้านฆอเลาะทูวอ 
 4. กิจกรรมเล้ียงไก่ไข่ เล้ียงเป็ดและ 
ปลูกผัก กลุ่มโรงเรียนชาวนา 
 5. กิจกรรมปลูกผัก ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก 
จำานวน 2 ศูนย์

ผลการดำาเนินงาน
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองช่วย
กันลงแรงและลงทุนจัดหาอุปกรณ์ในการผลิต 
อาหารปลอดภัย ไดแ้ก่ รางไมไ้ผ่สำาหรับปลูกผัก 
 2. ชุมชนบริจาคอาหารสำาหรับเล้ียง 
สัตว์
 3. ความร่วมมอืร่วมใจของคนในชุมชน 
และสมาชิกในกลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม ดำาเนินกิจกรรม
การเล้ียงปลาดกุและเพาะเห็ดนางฟา้ เล้ียงไก่ไข ่
เป็ดไข่ และการปลูกผัก
 4. การแบง่ปนัอาหาร ทำาใหส้มาชิกกลุ่ม 
เครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมการเล้ียงปลาดุกและ 
เพาะเห็ดนางฟ้า เล้ียงไก่ไข่ เป็ดไข่ และการ 
ปลูกผัก มีกำาลังใจในการทำางาน

ข้อมูลชุมชน 
• 7 หมู่บ้าน 2,063 ครัวเรือน
• การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 70) ได้แก่ ยางพารา
 ทุเรียน เงาะ ลองกอง และมังคุด ปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่น
 เลี้ยงแพะ วัว ไก่ และเป็ด

ก�รผลิตอ�ห�รปลอดภัย
สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เพื่อขจัดความหิวโหย
องค์การบริหารส่วนตำาบลแว้ง อำาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์ชุมชน
 ข้อมูลจาก รพ.สต. ระบุว่าปี 2564 
ตำาบลแว้ง พบหญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะซีด 
ร้อยละ 22.95  เด็กอายุ 0-5 มีภาวะผอม 
ร้อยละ 6.28 เด็กอายุ 0-5 มีภาวะเตี้ย 
ร้อยละ 6.90  เดก็ 6-14 ป ีมภีาวะน้ำาหนกัเกิน 
ภาวะอ้วน ร้อยละ 3.67  และนักเรียนที่มา 
เรียนศาสนาในวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่มี 
อาหารเที่ยงรับประทาน เนื่องจากไม่มีงบ 
ประมาณสนับสนุน ดังนั้นชุมชนได้เล็ง 
เห็นว่าควรน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำา
เกษตรเพื่อให้มีแหล่งอาหาร
ที่ปลอดภัยประกอบอาหาร
กลางวันในโรงเรียนตาดีกา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เด็กปลูกผักกินเอง 
เพื่อมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
บริโภค อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่ง
อาหารสำาหรับคนในชุมชน
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สถานการณ์ชุมชน
 องค์การบริหารส่วนตำาบลปะลุกา
สาเมาะ มีแนวคิดริเร่ิมโครงการเกษตร 
ปลอดสารพิษในสถานศึกษา ตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำาเนินการ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และ 
โรงเรียนตาดกีา สง่เสริมใหน้กัเรียนบริโภค 
อาหารกลางวันจากวัตถุดิบที่ผลิตได้เอง 
ในทอ้งถ่ินและปลอดภยั นอกจากนกัเรียน 
จะกินอ่ิมและมีสุขภาวะที่ดีแล้วยังถือเป็น
การสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้าน 
วิชาเกษตรให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
จัดได้ว่าเป็นการปลูกฝังค่านิยม หลักการ
พึ่งพาตนเองให้แก่นักเรียน ในการเรียนรู้
การพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงจากผู้อ่ืน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
 1. กิจกรรมโรงเรียนแปลงเกษตร 
ปลอดสารพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. กิจกรรมโรงเรียนแปลงเกษตร 
ปลอดสารพิษในโรงเรียน
ตาดีกา

ผลการดำาเนินงาน
  1. มีการนำาผลผลิตจากแปลง 
เกษตรของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเชิงเขา 
มาเป็นวัตถุดิบในอาหารกลางวันให้กับ 
นักเรียน และกระจายผลผลิตไปยังศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กอีกจำานวน 3 แห่ง รวมทั้ง
จำาหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน ทำาให้ 
เข้าถึงอาหารปลอดภัย และราคาไม่แพง
 2. การมี ส่ วน ร่ วมของ ชุมชน 
ผู้ปกครองนักเรียน วัด ในการทำาเกษตร 
ในโรงเรียน

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 ครูสายพิม ทองแดง อายุ 53 ปี ทำางานที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงเขา ซ่ึงมีนักเรียน 

จำานวน 33 คน โครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุน 

จาก อบต.ปาลุกาสาเมาะ ดำาเนินกิจกรรมเกษตร 

ในโรงเรียน โดยต่อยอดจากของเดมิทีไ่ดด้ำาเนนิการ

มาก่อนหนา้ และทำาการขยายพืน้ทีป่ลูกพชืผัก โดย 

ใช้ทีด่นิของวดัเชิงเขา การทำากิจกรรมใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากชุมชน โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนมา 

ช่วยทำาแปลงปลูกผักและรดน้ำา สว่นผลผลิตสามารถ 

นำาไปเป็นอาหารกลางวนัของนกัเรียนในศนูยฯ์ และ 

กระจายผลผลิตไปยงัศนูยฯ์ อ่ืนๆ อีกจำานวน 3 แหง่ 

และผลผลิตที่เหลือยังจำาหน่ายให้กับผู้ปกครอง 

นักเรียนในราคาถูก นอกจากนั้นกิจกรรมที่จะ 

ดำาเนินการต่อเนื่องเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน คือ การเพิ่ม 

แปลงปลูกผักให้มากขึ้น โดยนำาอิฐบล็อกมายกเป็น 

แปลง และซ้ือหนา้ดนิมาใช้เพาะปลูก ช่วยลดวชัพชื 

“รู้สึกดี ได้ต่อยอดกิจกรรมเดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว 

สามารถทำาเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีภาคีเครือข่าย 

มาชว่ยกัน ชมุชนก็มาชว่ย คดิวา่ในอนาคตจะแบ่ง 

ผลกำาไรจากการขายผักให้กับชมุชน และสามารถ  

นำาผลผลิตขายในตลาดนัดต้นไทรได้”

Stories
9

เกษตรปลอดส�รพิษในสถ�นศึกษ�
ต�มแนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำาบลปะลุกาสาเมาะ
อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

ข้อมูลชุมชน 
• 10 หมู่บ้าน 2,174 ครัวเรือน
• อาชีพเกษตรกร เช่น ยางพารา ผลไม้ นาข้าว  
 พชืไร่ ปศสุตัว ์ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด โค สกุร และกระบอื  
 ประมง (จบัตามแหล่งธรรมชาติ) รับจ้างและคา้ขาย
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สถานการณ์ชุมชน
 เทศบาลตำาบลรือเสาะ มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัด 1 แห่ง มีเด็กจำานวน 48 คน 
พบว่าวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันมาจาก
ตลาดทั่วไปในเขตเทศบาลและไม่ได้เป็นผัก 
ปลอดภัยไร้สารพษิ และพบอีกวา่คา่ใช้จา่ยซ้ือ
วัตถุดิบอาหารสูงขึ้น จากเดิม 2,000-3,000 
บาทต่อสัปดาห์ เป็น 4,000–5,000 บาท 
ต่อสัปดาห์ และเทศบาลมีกลุ่มโรงเรียนสร้าง-
สุขผู้สูงวัย มีจำานวนผู้สูงวัย 72 คน ได้รับผล 
กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ทำาใหต้้องปิดการเรียนการสอน ทำาใหก้ลุ่มผู้สงู 
อายไุมม่กิีจกรรม ดังนัน้เทศบาลตำาบลรือเสาะ 
จึงได้ดำาเนินโครงการตายายปลูกผักลูกหลาน 
ได้กิน เพื่อให้ ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ มีรายได้จากการทำาเกษตร ปศุสัตว์ 
และกระจายผลผลิตให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต่อไป

Stories
10

เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม
 ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เทศบาล 
ตำาบลรือเสาะ ภายในศูนย์มีกิจกรรม 
เล้ียงปลา ไก่ไข่ และพืชสมุนไพร และ 
เชิญชวนให้คนที่สนใจรวมกลุ่มและช่วย 
เหลือกันในดา้นการเกษตร นางสาวชุตมิา 
รัตนกิจสมบูรณ์ อายุ 42 ปี มีลูก 1 คน 
อายุ 10 ปี ชุติมารับผิดชอบการเล้ียง 
ปลาดุก ซ่ึงได้ปล่อยพันธ์ุปลาในบ่อ 
ประมาณ 1,000 ตัว ตอนนี้กำาลังเติบโต 
โดยพันธ์ุปลาซ้ือและขอเพื่อนบ้าน เมื่อ 
ปลาโตมขีนาดทีเ่หมาะสมจะทำาการติดต่อ
ร้านค้าในตลาด แต่ในช่วงที่มีการแพร่ 
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่มีแหล่ง 
จำาหน่ายปลาเนื่องจากตลาดปิด
 “เวลาไปทำาเกษตรจะชวนลูก 
ไปดว้ย การทำากิจกรรมท่ีศนูยฯ์ ไดแ้ลก 
เปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนในชุมชน
ท่ีมาร่วมทำากิจกรรม ในกลุ่มมเีงนิสะสม 
เมื่อหน่วยงานมาเห็นกิจกรรมของเรา 
เคา้จะสมทบงบประมาณ ดงัน้ันเราตอ้ง 
ทำากิจกรรมให้หน่วยงานเห็นความ 
สำาคญั ในศนูยฯ์ จะมโีซนผู้สูงอายใุห้มา 
ทำากิจกรรมจะได้ไม่อยู่ว่าง ใช้เวลาให้ 
เป็นประโยชน์ ได้ออกกำาลังกาย”

กิจกรรม
 1. ส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนและ 
ผู้สูงอายุ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ดำาเนินกิจกรรม 
การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยง 
ปลาดกุ ณ ศนูยเ์รียนรู้ผู้สงูอาย ุตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง
 2. การทำาตลาดอินทรีย์
ออนไลน์จำาหน่ายผลผลิตจาก
ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำาเนินงาน
 1. เ กิดผลผลิตการเกษตรศูนย์ เ รียน รู้ 
ผู้สงูอายตุามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ใหช้าวบา้น 
เลือกซ้ือ เลือกกินอาหารที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ 
และราคาถูก
 2. เกิดตลาดจำาหน่ายผลผลิตการเกษตร 
ในระบบออนไลน์ ซึง่ไดร้บัความสนใจจากพนักงาน 
เทศบาล และประชาชนทั่วไป

ข้อมูลชุมชน 
• 21 ชุมชน 3,546 ครัวเรือน
• ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบ 
 ราบลุ่มและภูเขา 
• การประกอบอาชีพ ทำาเกษตรกรรม
 (ร้อยละ 80) ได้แก่ นาข้าว ข้าวโพด 
 ยางพารา ไม้ผล ปศุสัตว์ ได้แก่ โค สุกร
 ไก่ และปลาดุก

ต�ย�ยปลูกผักลูกหล�นได้กิน
เทศบาลตำาบลรือเสาะ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
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กอเซ็ม สเิดะ อายุ 48 ปี อยู่กบัลกูสาวอายุ 17 ปี อาชีพรบัจ้าง 
ทัว่ไป อาศยัอยูใ่นตำาบลปยูดุ ได้รับการสนบัสนนุจาก อบต.ปูยดุ 
ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ไข่ จำานวน 10 ตัว เกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 
เนือ่งจากเปน็ครอบครัวทีม่รีายได้นอ้ย อบต.ปยูดุจงึสง่เสริมอาชีพ 
การเลี้ยงไก่ไข่ 
 “เป็นกจิกรรมท่ีด ีเป็นการชว่ยเหลือคร้ังแรก ถ้าสมมตุ ิ
ได้ไข่ก็จะเหลือกิน ดีใจท่ี อบต.ให้ความสำาคัญ อยากให้มี 
ต่อเนื่อง หรืออาจจะช่วยเหลืออาชีพ ลูกสาวที่กำาลังเรียนก็มี
ส่วนช่วยในการเล้ียงไก่ โดยเอาเศษอาหารท่ีเหลือจากร้าน 
อาหารที่ไปรับจ้างทำางานมาเป็นอาหารไก่”

นายอุซือมัน ยูโซะ ประธานกลุ่มเยาวชนบ้านคลองควน อบต. 
ปุโละปุโยได้เลือกตนเองเพราะเห็นว่ามีบทบาทด้านการทำางาน 
ของกองทนุหมูบ่า้น และดว้ยศกัยภาพของกลุ่ม มสีมาชิกจำานวน 
40 คน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ จำานวน 40 ตัว สมาชิก 
ช่วยกันเลี้ยง ปัจจุบันมีผลผลิตไข่ไก่ 40 ฟองต่อวัน ส่งจำาหน่าย 
ในหมู่บ้าน ราคาแผงละ 100 บาท 
 “อบต.ส่งเสริมให้เล้ียงไก่ไข่ ชุมชนได้บริโภคไข่สด 
ซึง่ไขข่องเราไดผ้สมไอโอดนีในอาหารไก่ เพราะเคยศกึษามา
ว่าถ้าเราใส่ไอโอดีนในไข่ จะทำาให้ไข่มีสารอาหารท่ีเพ่ิมขึ้น 
ดีขึน้ ไขไ่ก่จะซือ้ขายในกลุ่มสมาชกิก่อน ไขข่องเราอร่อย สด 
เด็กๆ ชอบเพราะไขแ่ดงเขม้ และสวยดว้ย กิจกรรมทำาให้เกิด 
การเรียนรู้บริหารจัดการ การบริโภค การพัฒนากลุ่ม 
สามารถเพิม่มลูคา่ใหก้บัชมุชน เราคดิเสมอวา่ถา้เรามเีงนิเพิม่ 
ขึ้นอยากจะดูแลชุมชน เมื่อก่อนเคยทำากิจกรรมเมาลิด
ชุมชนจะสนับสนุนเงิน ตอนนั้นได้เงินมา
15,000 บาท ก็เอาไปซื้อเสื้อให้กับ
เด็กกำาพร้าใส่ในวันรายอ”

อสุมนั วามะ ครูโรงเรียนบา้นน้ำาบอ่ โรงเรียนบา้นน้ำาบอ่มนีกัเรียน 

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมขยายโอกาส 

จำานวนนักเรียน 215 คน ได้รับการสนับสนุนทุนจาก อบต. 

ดำาเนินกิจกรรมเพาะเห็ดและทำาเกษตร กิจกรรมเพาะเห็ด 

ดำาเนินการในพื้นที่โรงเรียน ส่วนกิจกรรมเกษตรให้นักเรียนกลับ

ไปทำาที่บ้าน ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนไปด้วย โดยให้ 

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมการปลูกผัก จากการติดตามผล 

โดยให้นักเรียนถ่ายภาพ สรุปได้ว่ากิจกรรมได้ผลดี นักเรียนมีผัก

และใช้ผักที่ปลูกนำาไปเป็นวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารที่บ้าน

 “กิจกรรมทำาเกษตรท่ีบ้านทำาให้เด็กได้เรียนรู้เกิด 

ทักษะและประสบการณ์จากผู้ปกครอง ทำาให้ความสัมพันธ์ 

ของผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่กับลูกหลาน ผลผลิตการเกษตร

ผู้ปกครองสามารถนำามาประกอบอาหารท้ังมือ้เชา้ เท่ียง เยน็ 

ซ่ึงท่ีผ่านมาตอนท่ีโรงเรียนเปิดเทอมเด็กจะไม่ค่อยทาน 

อาหารเช้ามา ก็จะขออนุญาตครใูนการออกไปซื้ออาหารเช้า

ที่ขายบริเวณโรงเรียน นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่มีปัญหายากจน 

ผู้ปกครองมรีายไดน้้อยจากอาชพีรับจา้งผา่ปลา เฉล่ียรายได ้

วันละ 70 บาท บางครอบครัวมีลูก 5 คน รายได้เกือบไม่พอ 

ให้เงินลูกมาโรงเรียน การที่โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนและ

ผู้ปกครองทำาเกษตรก็จะเพิ่มแหล่งอาหารในครอบครัว และ

ชุมชนก็ได้ประโยชน์เริ่มมีการปลูกผักกันเพิ่มมากขึ้น มีพื้นที่

สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น”

สุไอณี แวมิง อายุ 18 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 

กำาลังเลือกศกึษาตอ่ระดบัมหาวทิยาลัยโดยมคีวามสนใจต่ออาชีพ 

พยาบาล อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตำาบลลำาใหม ่สไุอณีไดเ้ขา้ร่วม 

กลุ่มแปรรูปมะพร้าวคั่ว เพื่อทำาเป็นเคร่ืองเคียงข้าวยำา กลุ่ม 

มะพร้าวคัว่ เกิดจากการรวมตัวของผู้หญงิและเยาวชนในหมูบ่า้น 

ในเดือนกันยายน 2564 มีสมาชิกจำานวน 11 คน เป็นผู้ชาย 

3 คน ผู้หญิง 8 คน และเยาวชน (กำาลังศึกษาระดับอุดมศึกษา 

และมัธยมศึกษา) จำานวน 5 คน ภายในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ 

โดยผู้ชายปอกเปลือกมะพร้าว และผู้หญิงคั่วมะพร้าวและขาย 

มะพร้าวคั่ว โดยรับซ้ือมะพร้าวจากเพื่อนบ้าน นำามาแปรรูป 

เปน็มะพร้าวคัว่ 3-4 คร้ังตอ่สปัดาห ์ไดป้ริมาณมะพร้าวคัว่ 9-10 

กิโลกรัมต่อคร้ัง จำาหน่ายราคากิโลกรัมละ 65 บาท (ปกติใน 

1 สัปดาห์ร้านข้าวยำาใช้มะพร้าวคั่ว 10 กิโลกรัม) ด้านการตลาด 

สนิคา้ทีผ่ลิตไดจ้ำาหนา่ยใหกั้บร้านขายขา้วยำา และร้านขายของสด 

ส่วนด้านการเงิน จัดแบ่งให้กับการปอกเปลือกมะพร้าวลูกละ 

3 บาท การคั่วมะพร้าวและขายมะพร้าวคั่ววันละ 30 บาท 

 “เราสามารถนำามะพร้าวในชมุชนมาทำาประโยชน์ สร้าง 

รายได้ให้กับคนในชุมชน และเราเองก็มีรายได้ด้วย คนซื้อ 

มะพร้าวคั่วก็ได้ซื้อของในชุมชน เมื่อประชาชนมาดูก็เห็นว่า

เราทำาเค้าก็ซื้อของเรา”

เก็บตก … เ รื่ อ ง เ ล่ า จ า ก พื้ น ที่
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กรอบการพัฒนาโครงการ
ตามงบสนับสนุนการสร้างปฏิบัติการในพื้นที่ 

ประเด็น ร�ยละเอียด

การพัฒนาศักยภาพคน 

กลุ่มคน เครือข่าย

• การพัฒนาเครือข่ายต้นแบบความมั่นคงทางอาหาร 

• การพัฒนาศักยภาพระบบอาหารปลอดภัย แก่กลุ่มเป้าหมาย

• การอบรมเชิงปฏิบัติการทำาปุ๋ยหมักชีวภาพและการทำาไข่เค็ม 

• การส่งเสริมศักยภาพชุมชน ครัวเรือนต้นแบบจัดการระบบอาหาร

  ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย โดยส่งเสริม

  ครัวเรือนต้นแบบ

• พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้การทำาน้ำาหมัก และการทำาเกษตรอินทรีย์

  อย่างยั่งยืน

การสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเข้าถึง

อาหารเพื่อสุขภาวะ

ต้นทาง การสร้างแหล่งผลิตอาหารในชุมชน ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเพาะเห็ดนางฟ้า 

  การปลูกผักยกแคร่ การปลูกอ้อยเพื่อการส่งเสริมอาชีพ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 

  ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สาธารณะในชุมชน การทำาเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  ในโรงเรียน ครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนตาดีกา ศูนย์อิสลามศึกษา

• ด้านปศุสัตว์ เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดชวา การเลี้ยงเป็ดบาบารี 

• ด้านประมง การทำาประมงปลาน้ำาจืด การเลี้ยงปลาดุก

กลางทาง

• การพัฒนาระบบการกระจายผลผลิต ผ่านรูปแบบตลาด

  ที่หลากหลาย เช่น Line Facebook ตลาดนัดชุมชน

  เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

• ตลาดอินทรีย์ออนไลน์ โดยตั้งจุดขายตามโรงเรียนและสำานักงานเทศบาลตำาบลรือเสาะ 

ปลายทาง

• การเชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

  คนที่ถูกกักตัวจากโควิด-19

การหนุนเสริม/

ปรับระบบ กลไก 

การใช้กลุ่มกลไก ต่างๆ ในพื้นที่มาทำางานเรื่องระบบอาหาร เช่น

• สนับสนุนการปลูกผักในกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบันนังกูแว 

• ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนบ้านป่าหวังนอกหมู่ 11 การทำาซุ้มเช็คอินและปลูกผัก 

• ส่งเสริมกลุ่มเยาวชน เช่น กลุ่มเยาวชนบ้านกาโสดสร้างอาชีพ 

• กลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนสร้างสุขสูงวัยตำาบลรือเสาะ

• กลุ่มโรงเรียนชาวนาตำาบลแว้ง 
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ปัญหา อุปสรรค
• กระบวนการออกแบบกิจกรรมการดำาเนนิงานโครงการหลักถกูปรับเปล่ียนเนือ่งจากระยะเวลาและสถานการณ์ 
 การระบาดโควิด-19 เดิมโครงการได้ถูกออกแบบไว้ตามแผนการดำาเนินงานคือการสำารวจข้อมูลสถานการณ์ 
 ปัญหาของพื้นที่ หลังจากนั้นพื้นที่เป้าหมายคัดเลือกปัญหาที่สำาคัญมาออกแบบโครงการเพื่อสร้างปฏิบัติการ 
 โครงการต้นแบบในพื้นที่ แต่ในการดำาเนินงานครั้งนี้การสำารวจข้อมูลเต็มรูปแบบไม่สามารถทำาได้ในระยะแรก  
 โครงการปรับมาใช้แบบสำารวจแบบเร่งด่วน ผลการสำารวจอาจทำาให้ไม่เห็นข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่ชัดเจน 
 พอที่จะนำามาจัดทำาแผนและสร้างปฏิบัติการในพื้นที่ได้ 
• ในการดำาเนนิงาน โครงการมุง่หวังใหเ้กิดผลลัพธ์การทำางานเชิงระบบตัง้แตต้่นทาง คอืการผลิตอาหาร กลางทาง 
 คือการกระจายหรือเช่ือมโยงผลผลิตสู่กลุ่มเป้าหมาย และปลายทางคือการบริโภคที่จะส่งผลลัพธ์ต่อภาวะ 
 โภชนาการของกลุ่มเป้าหมายในอนาคต แต่การดำาเนินงานคร้ังนี้กิจกรรมของโครงการใน อปท.เป้าหมาย 
 สว่นใหญมุ่ง่เนน้การดำาเนนิงานทีต้่นทางคอืการผลิตในรูปแบบการเกษตร ปศสุตัวเ์ล้ียงเปด็ ไก่ และการประมง 
• ระยะเวลาในการดำาเนินงานโครงการสั้น ทำาให้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ความยั่งยืนจากการสร้างปฏิบัติการระบบ 
 อาหารในพื้นที่ แม้ว่าทุกโครงการจะเกิดผลผลิตของงานที่เป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งผลลัพธ ์
 ระยะยาวอาจต้องใช้เวลาในการติดตามประเมินผลอีกระยะ 
• สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นเป้าหมายค่อนข้างรุนแรง มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19  
 เป็นอุปสรรคในการทำากิจกรรมที่ อปท.เป้าหมายวางไว้ บาง อปท.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการเป็นกลุ่มเสี่ยง 
 ต้องกักตัว ทำาให้การดำาเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำาหนด แต่ทุกโครงการเห็นผลผลิตจากการดำาเนินงานที่เป็น 
 รูปธรรม
• ข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนปัญหาสถานการณ์ระบบอาหารเชิงระบบประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และอาหาร 
 ปลอดภัย ยงัมนีอ้ย สำาหรับขอ้มลูสถานการณ์ดา้นโภชนาการ มใีนหนว่ยงาน อปท.และหนว่ยงานสาธารณสขุ 
 ในพื้นที่ และในระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ คือ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข การสำารวจข้อมูลเพื่อให้ 
 ทราบสถานการณ์ปัญหาระบบอาหารของพื้นที่ มีความจำาเป็นในการออกแบบการดำาเนินงานระบบอาหาร 
 ระดับชุมชนท้องถิ่น
• สถานการณ์โควิด-19 ทำาให้การประชุมปฏิบัติการตัวแทน แกนนำา อปท.เป้าหมายเพื่อทำาแผนงาน โครงการ 
 ระบบอาหาร ในกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ได้แผนไม่ครบทุกพื้นที่ แกนนำาบางส่วนยังไม่เข้าใจการทำาแผนแบบ 
 ออนไลน์ ตามรูปแบบที่โครงการพัฒนาขึ้น 

โอกาสการพัฒนา
• การติดตามความก้าวหน้าและ 
 ผลลัพธ์การดำาเนินงานจากผลผลิต 
 ของโครงการระยะแรกจะทำาให้การ 
 ดำาเนินงานมีความต่อเนื่องและเห็น 
 ผลลัพธ์ระยะท้ายตามที่โครงการ 
 มุ่งหวัง
• แกนนำา ผู้รับผิดชอบงานทัง้ 10 พืน้ที ่ 
 มีความเข้าใจการดำาเนินงานเร่ือง 
 ระบบอาหารดีกว่าก่อนเข้า ร่วม 
 โครงการ ทางสถาบันจะต่อยอด 
 การดำาเนินงานจากการดำาเนินงาน 
 ระยะที่ผ่านมา
• การพัฒนาศักยภาพ แกนนำา ของ  
 อปท.ในการใช้ระบบการทำาแผนแบบ 
 ออนไลน์ ให้มีความสมบูรณ์มาก 
 ขึ้นและติดตามความก้าวหน้าของ 
 แผนงาน โครงการที่อยู่ในระบบแล้ว

บทเรียน
การดำาเนินงาน:

ปัจจัย
แห่งความสำาเร็จ

การบูรณาการ
เพื่อการบรรลุผลลัพธ์

ด้านองค์ความรู้

ด้�นข้อมูล
และกลไก

ก�รสนับสนุน

ด้�นก�รสื่อส�ร

ทุนทางสังคม
ทุนคน เครือข่าย

• การออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบท วิถีชีวิต จากการ
          ทำางานร่วมกันระหว่างรุ่นสู่รุ่น ทำาให้เด็กเยาวชนในพื้นที่
            ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้ใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้าน
              ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน 

• การทำางานระบบอาหาร ต้องออกแบบกิจกรรม
ที่เชื่อมกับเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน เช่น

  การทำาให้เกิดการผลิต แปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ทำาให้เกิดรายได้ของกลุ่ม

อาชีพในพื้นที่มากขึ้น

        • ผลการสำารวจข้อมูล สถานการณ์
         ด้านระบบอาหาร สำาหรับเป็น
         ข้อมูลนำาเข้าในการจัดทำาแผน
          การดำานินงานในประเด็นความ
        มั่นคงทางอาหาร และข้อมูล
       ปัจจัยเงื่อนไข ปัญหาอุปสรรค 
       ในการสร้างความมั่นคงทาง
       อาหารระดับครัวเรือนใน อปท.
       เป้าหมายของแต่ละตำาบล
      สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ไป
     ออกแบบกิจกรรมด้านระบบ
    อาหารในตำาบลได้
 • หน่วยงาน อปท.หลายแห่งเห็นความ 
 สำาคัญของการดำาเนินงานระบบอาหาร 
 มีกระบวนการคัดเลือกคณะทำางานใน 
 พื้นที่มาทำาการสำารวจข้อมูลสถานการณ์
 ระบบอาหาร 
• การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
 หลายพื้นที่มีการสนับสนุน ทุน วัสดุ 
 อุปกรณ์ในการดำาเนินงาน เช่น การ 
 อนญุาตใหใ้ช้ทีด่นิเปน็โรงเรือน แปลงผัก  
 การบริจาควสัด ุอาหารสตัว์ การระดมทนุ 
 ของบุคลากร เพื่อจัดทำาถุงยังชีพให้คน 
 ด้อยโอกาส เป็นต้น

• มีการติดตามความก้าวหน้าและมีการสื่อสารประเด็น 
 สำาคัญในการดำาเนินงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หลักกับผู้รับผิดชอบโครงการของ อปท.เป้าหมาย 
 ผ่านระบบออนไลน์ อย่างสม่ำาเสมอ
• มีระบบติดตาม ออนไลน์ 
• กระบวนการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การทำางานของ  
 อปท.เป้าหมายเป็นระยะ มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิด 
 ความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน 

• การบูรณาการกบังานประจำาที่ทำาอยู่ในพื้นที่ เช่น โครงการมหัศจรรย์
 1,000 วัน ของหน่วยงานสาธารณสุข โครงการไปสนับสนุน
 ให้เกิดผลลัพธ์และเกิดการทำางานตลอดห่วงโซ่อาหาร
 ให้สมบูรณ์มากขึ้น
• การบูรณาการกับโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
 กลางวันในโรงเรียน เป็นการต่อยอดโครงการ
 เกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้บรรลุ
 เป้าหมายมากขึ้น
• ใน อปท.เป้าหมายที่มีการบูรณาการ
 หน่วยงานใน อปท.ที่อยู่ฝ่ายต่างๆ
 มาทำางานร่วมกัน เช่น สำานักงาน
 ปลัด กองสวัสดิการการศึกษา
 กองสาธารณสุข นักพัฒนา
 ชุมชนฯ ทำาให้การดำาเนิน
 กิจกรรมเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 ใน อปท.ที่มีคนรับผิดชอบ
 เพียงฝ่ายเดียว
• การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มี
 กิจกรรมด้านระบบอาหาร
 อยู่แล้วมาต่อยอดจากงาน
 ที่เครือข่ายทำาอยู่แล้ว
 ส่งผลลัพธ์เร็วขึ้น 

• มีการใช้ทุนคนในพื้นที่ โดยการเชื่อมกับ
 กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่และเกิดการทำางาน
 ร่วมกัน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ แหล่งเรียนรู้
 ครัวเรือนต้นแบบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงของโรงเรียน เป็นต้น 
• เชื่อมการทำางานกับกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 ด้านอาหาร กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กเยาวชน
• บคุลากรทีเ่ปน็ผู้รับผิดชอบหลักของ อปท.เปา้หมายทีด่ำาเนนิงาน 
 มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน 
• เทศบาลบางแหง่มกีารกำาหนดพีเ่ล้ียงในการทำางานเพือ่ช่วยการ
 ดำาเนินงานและเป็นที่ปรึกษาในการทำากิจรรมของกลุ่มต่างๆ 
• กลไกพีเ่ล้ียงของ สปสช.12 มบีทบาทในการช่วยพฒันาแผนงาน 
 โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น




