
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อจัดการวิกฤตและผลกระทบของโรคอุบัติใหม่แบบพหุภาคี 

ของจังหวัดพิษณุโลก  
 

การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

 
1. ความเป็นมา     
  ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลกและประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ได้นำไปสู่
การเปลี ่ยนแปลงของมิติทางสังคม สุขภาพ สิ ่งแวดล้อม การเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากและรวดเร็ว                   
จนนำไปสู่การมีมาตรการทางสังคมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ในระดับชาติ ท้องถิ่น 
และองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน อาทิเช่น การออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคและการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคได้นำไปสู่ มาตรการ
ทางสังคมในการดำรงชีวิตของประชาชนในแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการหยุดอยู่บ้านและทำงานจากที่บ้านเพื่อลด
การติดเชื้อ (work from home) การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) การมีพฤติกรรมสุขอนามัย
เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และการลด
การปฏิสัมพันธ์ทางกาย เช่น การจับมือ กอด รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารอีกด้วย  ซึ่งทั้งหมดได้นำไปสู่
พฤติกรรมความคุ้นชินของผู้คนในสถานการณ์การระบาดของไวรั โคโรนา 2019 จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า 
“ความปรกติใหม่” หรือ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” (new normal) ของประชาชนในสังคมไทย โดยความปรกติใหม่ 
หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่
ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ ประกอบด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ
และการจัดการการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใด
อย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหา
ถึงอดีต (สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2563)  
 
 

องค์กรรับทุน:       สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ 
ผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 
คณะทำงาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก 
องค์กรรับทุน:  
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพิษณุโลก 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



              อย่างไรก็ตาม การปรับตัวในฐานวิถีชีวิตใหม่ (new normal) ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่เชื้อของ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคตก็ยังเป็นสิ่งที่คนในสังคมชุมชนท้องถิ่นยังต้องทำความ
เข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันว่าจะสามารถมีแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างไรให้เป็นปรกติและปรับตัวหรือจัดการการ
ใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มากที่สุด เช่น การทำงาน การประกอบ
อาชีพและธุรกิจร้านค้า การรับจ้างและการทำการเกษตร ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันทั่วไปที่ปลอดภัยจาก
การเสี่ยงติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยัง
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลก ในกรณีของประเทศไทย 
จากสภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การค้าและส่งออก จากสภาวะการหยุดชะงักฉับพลันของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ (sudden stop) รวมทั้ง ผลกระทบที่มาจากมาตรการ lockdown ของรัฐบาล ที่ส่งผลให้สถาน
กิจการหลายแห่งปิดกิจการลงชั่วคราวและกระบวนการผลิตชะงักงัน พืชผลสินค้าทางการเกษตรตกต่ำและ
ตกค้างจำนวนมาก จากการที่ไม่สามารถระบายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าออกสู่ตลาดได้ ในขณะที่ ภาค
การเกษตรที่เคยเป็นแหล่งดูดซับแรงงานในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะมีข้อจำกัดในการรองรับกำลังแรงงานจาก
ปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงในประเทศ ซึ่งทำให้เกิดภาวะว่างงานจำนวนมากในประเทศไทย (Sasirin Phosri, 2020) 
อันนำไปสู่ภาวะของความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากข้ึนของสังคมไทย  
         ส่วนจังหวัดพิษณุโลกเองที่ถือได้ว่าเป็นเมืองหลักสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางของสี่แยก
อินโดจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และยังเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมหลักของประเทศไทย 
โดยมีพืชหลักที่สำคัญ คือ ข้าว อ้อย (โรงงาน) มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นั้นพบว่า ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ภาคเกษตรกรรมหดตัวอย่างมากจากสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 จากที่ในปี พ.ศ. 2557 สาขาการเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนถึง 9,968 
ล้านบาท (ร้อยละ 20.26) และสาขาการผลิตนอกภาคการเกษตรกรรม สร้างมูลค่าได้ 39,114 ล้านบาท (ร้อยละ 
79.74) (สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก, 2563) โดยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะ
หดตัวร้อยละ -1.9 (-2.9 - -0.9) โดยภาคเกษตรกรรมจะหดตัวถึง -3.1 ภาคอุตสาหกรรมหดตัวที่ -2.9 และภาค
บริการ หดตัวที่ -1.2 ในปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก, 2563) 
         ทั้งนี้ การบริหารจัดการเพ่ือป้องกัน ควบคุมและฟ้ืนฟูบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลกเองก็ได้มีดำเนินมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2563) และการมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การสั่งปิดจังหวัดพิษณุโลก (Lockdown) และให้ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง การ
จัดหาเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน และมีการ คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้านค่า ร้านอาหารและสถานที่ต่างๆ  
และการกำหนดแนวทางการรับชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้
รับค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดจากประชาชนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือให้การบริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ และการตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดคัด
กรองผู้เดินทางผ่านจังหวัดและในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ  
 



        ส่วนนโยบายมาตรการเยียวและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคไควิด-19 นั้นก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับนโยบายการ
บริหารจัดการของรัฐบาลเช่นกัน อาทิเช่น มาตรการลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและ
ลูกจ้าง เป็นเวลา 90 วัน มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 
รวมถึงผู ้ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา 40 ซึ ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย
กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการชดเชยรายได้คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน 
เม.ย.-มิ.ย.2563 และการดำเนินการจ้างงาน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 6 เดือน และอัตราค่าจ้างต่อเดือนไม่เกิน 9,000 บาท และมาตรการ
การลดไฟฟ้า ค่าน้ำประปา การปรับลดดอกเบี้ยหรือพักชำระเงินต้นและเพิ่มสินเชื่อพิเศษฉุกเฉินของธนาคาร
ต่างๆ เป็นต้น และได้มาตรการการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ที่มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา   
        ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีนโยบายสาธารณะเพ่ือจัดการกับวิกฤตและผลกระทบของโรคอุบัติใหม่หรือ โรคโค
วิด-19 นั้น เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับนโยบาย มาตรการและกฎหมายของรัฐส่วนกลาง ในขณะที่ บริบทของชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยนั้น มีความหลากหลายและปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกันในการจัดการ
วิกฤตและบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น ฉะนั้น คำถามสำคัญ คือ “เราจะสามารถพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่สามารถจัดการกับวิกฤตและผลกระทบของโรคอุบัติใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกได้อย่างไร” และ “เราจะสามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการกับวิกฤต
และผลกระทบของโรคอุบัติใหม่แบบพหุภาคีท่ีมีความร่วมมือของหลากหลายภาคีภาคส่วนและหน่วยงานอย่างไร 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวิกฤตร่วมกัน”  
       ทั้งนี้ ในส่วนของภาคประชาสังคมโดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกเอง ซึ่งคณะทำงานในโครงการเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ทำการศึกษารวบรวมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของทั้ง
ภาครัฐราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาสังคมของจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไขหรือจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้น และนำไปสู่การยกร่างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในประเด็น
ของอาหารปลอดภัยสู้โควิด-19 โดยมีสาระสำคัญ คือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของ
จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรมพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายภาคสังคม ภาคการศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ผู้นำทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการหนุนเสริมมาตรการของรัฐ
อย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการบูรณาการภารกิจ 
เครื่องมือ และทรัพยากรของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกันร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นตระหนกเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และตระหนักในการดูแลตนเอง 
ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการหนุนช่วยมาตรการต่างๆ ของภาครัฐในการสู้ภัยโรคโควิด 19 เพ่ือป้องกัน
ควบคุมและแก้ไขปัญหาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 (ร่างข้อตกลงธรรมนูญอาหาร
ปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก, 2563)  
        อย่างไรก็ตาม ปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญของการดำเนินนโยบายและมาตรการข้างต้น คือ กลไกการสร้าง
ความร่วมมือและการจัดการที่เป็นระบบต่อการขับเคลื่อนข้อตกลงที่เป็นธรรมนูญของระดับจังหวัด และการขาด
ความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการทำงานระหว่างภาครัฐราชการ เอกชนและประชาสังคม การไม่มีการรวบรวม
และจัดการความรู้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลระดับจังหวัดเรื่องของการจัดการวิกฤตและผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่หรือ



โควิด-19 เพราะการทำงานแบบแยกส่วนของหน่วยงานรัฐราชการ และการไม่มีแผนบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ของจังหวัด ทำให้การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับ
การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งส่งผลต่อความไม่มีประสิทธิภาพและเท่าทัน
ต่อการรับมืออย่างฉุกเฉิน เมื่อมีวิกฤตและผลกระทบจากโรคร้ายแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ที่ถือเป็นความเสี่ยงใหม่
ของสังคมและประเทศ และทำให้ชุมชนท้องถิ่นที่มีบริบทของความแตกต่างหลากหลายนั้น ขาดการจัดการแบบ
พ่ึงพาตนเองได้ในยามวิกฤต  
       ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งแก้ไขปัญหาการจัดการวิกฤตและผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ดังกล่าวข่างต้น และ
หนุนเสริมการขับเคลื ่อนข้อตกลงธรรมนูญของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกและชุมชนท้องถิ ่น โดยใช้
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อศึกษาและจัดการองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ
จัดการวิกฤตและผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่แบบความร่วมมือพหุภาคี  การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือจัดการ
วิกฤตและผลกระทบของโรคอุบัติใหม่แบบพหุภาคีของจังหวัดพิษณุโลก และการพัฒนาระบบกลไกที่สามารถ
นำไปสู ่การขับเคลื ่อนประเด็นของนโยบายฯ ได้อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม
ประเมินผลการจัดการวิกฤตและผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ของจังหวัดพิษณุโลกได้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดพิษณุโลก 
 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด 
 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  



2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพ่ือการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
วันที่ 1 -25พฤศจิกายน 

2563 
วันที่ 26 พฤศจิกายน -              

31 ธันวาคม 2563 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน 
ศ ักยภาพ นว ัตกรรม องค ์ความร ู ้  และ
สถานการณ์ปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ 

มีการประชุมกลุ่มคณะทำงาน
เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล ทุน 
ศ ักยภาพ นว ัตกรรม องค์
ความร ู ้  และสถานการณ์
ป ัญหา ความต ้องการของ
พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์
ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนว
ทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์
ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและ
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 ว ิ เคราะห ์จ ัดหมวดหมู ่  องค์
ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาในเชิง
นโยบายฯและขยายขับเคลื่อน
องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้
แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ ื ้นที่
ต้นแบบ 

     2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์
ปัญหา 

 ระบุสถานการณ์ปัญหาและองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็น
ปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพื้นท่ี 

 กำหนดกรอบประเด็นปัญหา
และพัฒนาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ และผสานกับ
การวิจัยและพัฒนา 

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์
กับพ้ืนที่  

 มีการทวนสอบข้อมูลโดยใช้
กลไกของสมัชชาสุขภาพจังหวัด
พิษณุโลกและ กขป.เขต 2 

    2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้
ที ่นำไปสู ่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการ
ด ้านความม ั ่นคงทางอาหาร
ระหว ่างภาคส ่วนต ่างๆและ
พัฒนานโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที ่



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดพิษณุโลก 

1) ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลก 

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด: “ศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน ประตูสู่
ความมั่งค่ัง ประสานพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย: 1.เมืองศูนย์กลางความเจริญและความม่ังคั่ง 
          2.เมืองแห่งความสุข 
          3.เมืองเกษตร/อุตสาหกรรม/สินค้าบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
          4.เมืองอุจฉริยะและนวัตกรรม  

ตัวช้ีวัด: 1. สัดส่วนคนจนภาคเหนือ 
      2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
      3. จำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

          4. มูลค่าการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
      5. สัดส่วนผูสู้งอายุที่สามารถพ่ึงตนเอง 

          6. สัดส่วนผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบสวัสดิการ 
          7. จำนวนพื้นที่ป่าไม้  
          8. สัดส่วนพื้นที่ชลประทาน/พ้ืนที่รับประโยชน์ 
          9. คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
         10.จำนวนพื้นที่วิกฤติปัญหาหมอกควัน 

 
2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่างที ่มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว เป็นเมืองที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 377 กิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกมีพ้ืนที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
และที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป มีแม่น้ำสำคัญคือ แม่น้ำน่านซึ่งไหล
ผ่านบริเวณ ตัวเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอคือ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม 
อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก  ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตที่สูง  ที่ราบสูง
ทางด้านตะวันออก และตะวันตกเฉียงเหนือ  มีขอบเขตภูเขาสูง ทั้งนี้มีเขตที่ราบหุบเขาซึ่งเป็นที่ราบดินตะกอนที่



อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ตอนกลาง และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มตามแนวน้ำยมและแม่น้ำน่านเป็นย่านการเกษตรที่สำคัญ
ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก 

3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดพิษณุโลก 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลก โดยกำหนดปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยการ

นำข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเป็นจริงมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

3.1. จุดแข็ง (Strengths) 
(1) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอ่ืนๆมีความหลากหลาย และแต่ละสถานที่ไม่ไกลกันนัก 
(2) มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้แก่ ข้าว กล้วย มัน ปลากระชัง และอื่นๆ เป็น

ต้น 
(3) มีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือ กลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจน

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น ลาว กัมพูชา จีน และพม่า อีกท้ังเชื่อม LMVC นครไทย เหนือ อีสานใต้ 
(4) มีผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง 
(5) มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติสายหลัก(แม่น้ำน่าน และแม่น้ำยม ) 
(6) มีประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและอาหาร เช่น ประเพณี

ปักธงชัย 
(7) มีสถานพยาบาลขนาดใหญ่ มีโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย 
(8) เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการระดับภาค เขต 
 
3.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
(1) การจราจรติดขัด และผู้ขับข้ีไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และคมนาคมระบบขนส่ง 
(2) ขาดการจัดสรรสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา 
(3) ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินประกอบอาชีพทางการเกษตร การใช้สารเคมีทางการเกษตร และโรค

ระบาดทางการเกษตร 
(4) ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และการมั่วสุมของเยาวชน 
(5) ขาดการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค และการสาธารณภัย 
(6) ปัญหาการจัดการขยะ 
(7) ขาดการส่งเสริม การเข้าถึงการศึกษา และเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(8) การขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
(9) ความล่าช้าในการให้บริการของภาครัฐ 
(10) ความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(11) ขาดการควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
(12) ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 
(13) ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม 
 
 
 
 



2.4. โอกาส (Opportunities) 
(1) รถไฟความเร็วสูงตัดผ่านจังหวัด 
(2)เป็นเสนทางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือสู่ภาคกลาง และภาคอีสาน 
(3) เส้นทางคมนาคมในการเข้าถึงตัวอำเภอมีความสะดวก 
(4) เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางทางการแพทย์ การศึกษาในภาคเหนือตอนล่าง 1 
(5) มีความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดกับต่างประเทศ และ

หน่วยงานในส่วนกลางเพ่ือศึกษาระบบการขนส่งมวลชนที่เชื่อมโยงในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง 
(6) เป็นศูนย์กลางของการเชื ่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดกับเส้นทางพัฒนา LIMEC : 

Luangprabang – Indochina – Mawlamyine Economic Corridor) เพื ่อพัฒนาการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

(7) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการประชุมในประเทศและระดับนานาชาติ (MICE) 
(8) การเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า (DC) ทำให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าสู่ชายแดนได้ในอนาคต 
(9) การพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 
2.5. อุปสรรค (Threats) 
(1) ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 
(2) ภัยแล้งและน้ำท่วม 
(3) สวัสดิการประชานิยม 
(4) ข้อจำกัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุน 

และการท่องเที่ยว 
(5) ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการถูกบุกรุกทำลาย 

 
4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก 
ผลักดันให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น MICE City ศูนย์กลาง (Hub) โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของ

ภูมิภาคอาเซียน พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางหลักและทางรองได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมรดกโลกสู่ระดับนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบพิเศษ 
ระยะยาว ให้มีมาตรฐานระดับโลก ส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการ ยกระดับศักยภาพเกษตรกร 
ขบวนการผลิต ผู้ประกอบการและช่องทางจำหน่ายผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้สินค้ามีมูลค่าสูง ผ่าน
ช่องทางตลาดเดิมและดิจิทัล 
 

2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการทีส่อดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการวิกฤตและผลกระทบของโรคอุบัติ
ใหม่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบว่า  จังหวัดพิษณุโลกได้มีมาตรการการบริหารจัดการป้องกันโรคโควิด -19 ใน
ระดับที่ดีมาก ผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
และการมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสั่งปิดจังหวัด
พิษณุโลก (Lockdown) และให้ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง การจัดหาเจลล้างมือ
ในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน และมีการ คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้านค่า ร้านอาหารและสถานที่ต่างๆ  และการ
กำหนดแนวทางการรับชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดจากประชาชนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันและเพื่อให้การบริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ และการตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดคัด
กรองผู้เดินทางผ่านจังหวัดและในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ 

ทั้งนี้ ภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กรมพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สภาองค์กร
ชุมชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายภาคสังคม 
ภาคการศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องได้มีการประสานรวมพลังแสดงบทบาทร่วมรับผิดชอบและหนุนเสริมเพื่อช่วยเสริมมาตรการของรัฐ
อย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการบูรณาการภารกิจ 
เครื่องมือ และทรัพยากรของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกันร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนเองได้เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการหนุนช่วยมาตรการต่างๆ 
ของภาครัฐในการสู้ภัยโควิด-19  

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมปรึกษาหารือของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกและภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญต่อเรื่องของ “ความมั่นคงทางอาหาร” และได้มีส่วนร่วมเพื่อหาและ
สร้างข้อตกลงและมาตรการทางสังคมในระดับจังหวัด โดยเน้นการให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารและ
อาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างภูมิป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวได้ตามความจำเป็น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการฟื้นฟูสุขภาวะของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ให้สามารถกลับมามีร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป และสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างปรกติสุขภายใต้สภาวะความปกติใหม่ หรือ “new normal” โดยมีข้อตกลงและมาตรการที่
เป็นฉันทามติร่วมกัน             

ทั้งนี้ กรมพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้มีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหารและการส่งเสริมให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดสารกินเองในบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทาง
อาหารในครัวเรือน ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิต  นอกจากนี้ยังพยายามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐราชการ เอกชนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งร่วมกันสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารในสถานที่
ทำงาน และในทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านและตำบล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพที่ดีในอนาคต ใน
ฐานะที่เป็นแนวนโยบายสาธารณะร่วมกันของจังหวัดพิษณุโลก 

ส่วนด้านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล ได้สนับสนุน
งบประมาณในการวิเคราะห์ปัญหาตำบลและจัดทำแผนของสภาองค์กรชุมชนระดับตำบล และโครงการพัฒนาที่
อยู่อาศัยระดับตำบลให้แก่ผู้ยากไร้โอกาสและการจัดสวัสดิการชุมชนในตำบล และเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนในระดับ
ตำบลของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารและเกษตรปลอดภัย รวมทั้ง 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนช่วงโควิด-19 และหลังโควิด-19 โดยเน้นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเป็น
หลัก เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น โดย พชอ. จะมีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับอำเภอ รวมรวบ
และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาของชุมชนตนเอง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอาหารปลอดภัย โดยมีการบูรณาการร่วมกับ



หน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินงานและตรวจสอบสารพิษ สารเคมีตกค้างในอาหารและพืชผักผลไม้ โดยจังหวัด
ช่วยดูแลด้านระบบของอำเภออีกท่ี 

นอกเหนือไปจากนี้ แนวทางนโยบายฯ ของสมัชชาสุขภาพจังหวัดยังพยายามให้ห้างสรรพสินค้า ตลาด 
ร้านค้าและร้านอาหาร มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร ภาชนะ
ใส่อาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสห้องสุขา โต๊ะ เก้าอ้ี ที่จับประตู และการคัดกรอง
อุณหภูมิก่อนเข้าร้าน เป็นต้น   

ส่วนสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ประมง กรมปศุสัตว์ เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัด สามารถ
สนับสนุน ให้คำแนะนำปรึกษาถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ปัจจัยการผลิต smart 
farmer ผู้ผลิตผักและอาหารเลี้ยงสัตว์ อาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และพัฒนาและตรวจสอบการผลิตอาหาร
ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น GAP และคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP พัฒนามาตรฐานสินค้าการเกษตร 
พัฒนาผู้ผลิตสินค้า พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าแปรรูปและสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาโดยประสานกับกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและกรมวิชาการ    

ส่วนแนวนโยบายสาธารณะที่ต้องการต่อภาครัฐราชการ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา คือ การ
ร่วมกันส่งเสริมและสร้างโรงพยาบาลและโรงอาหารอาหารปลอดภัย ถนนอาหารปลอดภัย รวมทั้งร้านจำหน่าย 
ตลาดสด หาบเร่แผงลอย ให้มีความปลอดภัยทางอาหาร  โดยกลุ ่มงานผู ้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดร่วม
ดำเนินการเฝ้าระวังให้อาหารปลอดภัย มีการเก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลและส่งต่อข้อมูลอย่างต่อเนื่องในระดับ
จังหวัดและประเทศ 

นอกจากนี้ ความต้องการที่สอดคล้องในเชิงนโยบายฯ คือ การที่ภาครั ฐราชการ ภาคการศึกษาและ
ภาคประชาสังคมร่วมกันพัฒนา “เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารกับผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในรูปแบบของสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก” ในการสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย 
และความม่ันคงทางอาหารในระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตและมาตรฐานการ
ผลิตเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ   

รวมทั้ง การสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางให้ได้ทำเกษตรบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแต่ละอำเภอได้
โดยมีการดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะและมีการทำ MOU ร่วมกับ รพ. แต่ละอำเภอ เพื่อเพิ่มการผลิต
ผักปลอดสารให้มีปริมาณผักแต่ละอำเภอเพียงพอต่อโรงพยาบาลมากขึ้น และสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่กลุ่มคนเปราะบางในสังคม โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาการใช้ที่ดิน
สาธารณะให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้นทุน ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาที่ดินสาธารณะ
ของแต่ละอำเภอให้เป็นพื้นที่ชุมชนอาหารปลอดภัย/ความมั่นคงทางอาหาร  

1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ  
โทร: 092-494-5569 
E-mail: pentikan@gmail.com 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก 

ผศ.ดร.ธัญณ์ณภ้ทร์ เจริญพานิช 
โทร: 094-6349751 
E-mail: Fugith@hotmail.com   

mailto:Fugith@hotmail.com


2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

ลำดับ รายช่ือตำบล ชื่อแหล่ง
เรียนรู้เด่น 

ชื่อผลงานเด่น/องค์ความรู้/
ภูมิปัญญา/นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานในพื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1 อบต.ทองแท้ 
ตำบลท้อแท้ 

สวนลุงเวทย์ 
เกษตร
ปลอดภัย 

การบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัย
และเกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.นายเวทย์ พูลหน่าย 
ประธานสภาองค์กร
ชุมชนตำบลท้อแท้ 
2.นางสาวศศิธร ปาน
ฟัก สภาองค์กรชุมชน
ตำบลท้อแท้  

ที่ตั้ง ตำบล ท้อแท้ 
อำเภอวัดโบสถ์ 
พิษณุโลก 65160 
เบอร์ติดต่อ: 062-
718-2645 

2 เทศบาลตำบล
หัวรอ 

ศูนย์การ
เรียนรู้บ้าน
สระโคล่ 

การบริหารจัดการขยะและ
เกษตรปลอดภัยอย่างมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน 

1.นายกเทศบาลตำบล
หัวรอ 
2.คุณสวง พันเรือน 

ที่ตั้ง บ้านสระโคล่ 
ตำบลหัวรอ อ.เมือง
พิษณุโลก จ.
พิษณุโลก 
เบอร์ติดต่อ 083-
411-1162 
 

 
3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
ท้อแท้ ต้องการพัฒนาด้านการเกษตร

และอาหารปลอดภัย 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เนื่องจากการ
เผชิญกับปัญหาต่างๆอย่าง เช่น ภัยแล้ง โรคและ
แมลงระบาดราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิตไม่ได้ผล
ตามที่ต้องการ และต้นทุนการผลิตสูง รวมไปถึง
การขาดความรู ้ด้านเทคโนโลยีที ่ทันสมัยจึงมี
ความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ 
ด้าน โดยเฉพาะในด้านของราคาผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ราคาข้าว 

เกษตรกร 

หัวรอ ตำบลหัวรอเป็นพืน้ที่กึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท และที่ตั้งของสถานที่
ราชการและหมู่บา้นจัดสรรหลาย
แห่ง ปัญหาสำคัญ คือ เร่ืองของ
ขยะที่มีจำนวนมากและไม่
สามารถกำจ้ดขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พื้นที่มีปัญหาจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและ
ไม่มีที่ทิ้งขยะ มีขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละแค่ 25-30 
ต ันต ่อว ัน ประกอบก ับม ีขยะจรจากตำบล
ข้างเคียงนำมาทิ้งอีกวันละ 5 ตัน แต่รถบรรทุก
เก็บขยะของเทศบาลมีเพียงแค่ 6 คัน เพื่อเก็บ
ขยะไปทิ้งที่บ่อขยะตำบลท่าโพธิ์ ดังนั้นเพื่อลด
ปริมาณขยะทางเทศบาลตำบลหัวรอจ ึงได้
ต้องการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะ

ประชาชนในพื้นที ่



 
 

4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัด ในประเด็นอาหาร
ปลอดภัยและขยะของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

อาหาร
ปลอดภัย
และความ
ยากจน 

การใช้
สารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรกรและ
ประชาชน
ผู้บริโภคอาหาร 

1.การจัดตั้ง
โครงการทำ
ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ น้ำ
หมักชีวภาพ 
ทาง
การเกษตร
และจัดตั้ง
เป็น
วิสาหกิจ
ชุมชน มี

เราจะ
สามารถ
สร้าง
แรงจูงใจ
และ
พัฒนาการ
รวมกลุ่ม
เกษตรกร
ปลอดภัยได้
อย่างไร 

มีแกนนำ พอช.
และแหล่งเรียนรู้
ด้านการทำ
เกษตรปลอดภัย
ที่ได้ผลจริงและ
ประสบ
ความสำเร็จใน
พ้ืนที่ 

สวนลุงเวทย์ 
เกษตร
ปลอดภัย 

ขายได้ และหลังจากนี้ในอีก 2 ปี ทางเทศบาล
ตำบลหัวรอได้เตรียมที่ดินสาธารณะจำนวน 26 
ไร ่  เพ ื ่อทำเตาเผาขยะ บ ่อพ ักขยะในพื้ นที่
เทศบาลตำบลหัวรอ ซึ ่งขณะนี ้อยู ่ในขั ้นตอน
ดำเนินการในการหามาตรการรองรับการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
แต่ทว่าสถานที ่กำจัดขยะในพื ้นที ่เทศบาลใน
ตำบลหัวรอได้ถูกต่อต้านจากประชาชนบางส่วน 
เนื่องจากกังวลต่อปัญหามลพิษที่เกิดจากเตาเผา
ขยะและบ่อขยะในพื้นที่ของตนและแม้ว่าจะมี
โรงไฟฟ้าเข้ามาชาวบ้านก็ไม่ยินยอมอีกเช่นกัน 
นอกจากนี้ในทุกๆปี สารตกค้างในแม่น้ำลำคลอง 
ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามี
สารแคสเมียม ตะกั ่ว ประเภทสารโลหะหนัก
เพิ่มข้ึนทุกปีทำให้ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล
ตำบลหัวรอที่มีจำนวนทั้งหมด 12 หมู่ อาจได้รับ
ความเดือดร้อน 



แกนนำร่อง
ด้านการ
ผลิตอาหาร
ปลอดภัย
และการ
ดำเนินวิถี
เกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือ
ลดต้นทุน
การผลิต
และสร้าง
รายได้ 
โอกาส
ช่องทาง
การตลาด
ของสินค้า
ทาง
การเกษตร
มากขึ้น 

อาหาร
ปลอดภัย
และขยะ 

การใช้
สารเคมีใน
การผลิตและ
การไม่มี
จิตสำนึกใน
การแยกขยะ
ของ
ประชาชน 

เกษตรกรและ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

1.จัดตั้ง
โครงการ
บริหาร
จัดการและ
คัดแยกขยะ
ในชุมชน 
2.การคัด
แยกขยะ
เพ่ือนำไปรี
ไซเคิลและ
สร้างรายได้
หรือการ
สร้าง
ธนาคารขยะ 
3.สร้างให้มี
การมีส่วน
ร่วมของ

1.เราจะ
สามารถ
สร้างการมี
ส่วนร่วม
ระหว่าง
ประชาชน
ภาครัฐ
ราชการ
เอกชนและ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ร่วมกัน
อย่างไรใน
การบริหาร
และจัดการ

มีกลุ่ม อสม.และ
เทศบาลตำบลที่
เข้มแข็งและ
ชุมชนบ้านสระ
โคล่ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก 
สสส.ในการทำ
ชุมชนน่าอยู่ 

ศูนย์เรียนรู้
บ้านสระโคล่ 



ประชาชน
กับภาครัฐ
ในเรื่องการ
แยกขยะ 
4.การ
รณรงค์การ
ทำเกษตร
ปลอดภัย
เพ่ือสุขภาพ
ในครัวเรือน
และชุมชน 
5.ตลาดนัดสี
เขียวเกษตร
ปลอดภัยใน
ชุมชน 

ขยะใน
ชุมชน 
2.จะสร้าง
ชุมชน
เกษตร
ปลอดภัยได้
อย่างไร 

 
4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น

แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง สวนลุงเวทย์ เกษตรปลอดภัย 
1.2) ท่ีอยู่ ศูนย์การเรียนรูเ้กษตรพอเพียง ม.3 บ้านเหล่าขวัญ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายเวทย์ พูลหน่าย ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท้อแท้ 
3) ท่ีมา แนวคิด 

ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นตำบลที ่อยู ่ในเขตการปกครองของอำเภอวัดโบสถ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้อแท้, หมู่ 2 ท่าช้าง, หมู่ 3 บ้านเหล่าขวัญ, หมู่ 4 บ้านเหล่าขวัญ, หมู่ 5 บ้านท้อแท้, 
หมู่ 6 บ้านดงกระบาก, หมู่ 7 บ้านหนองมะคัง, หมู่ 8 บ้านท่ากระดุน อาชีพหลัก คือ ทำนา พืชไร่พืชสวน เช่น มะม่วง และการ
ทำน้ำตาลโตนด 

ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เน้นการผลิตเพื่อจำหน่าย และ
อุปโภคบริโภค แต่ทว่าส่วนใหญ่เกษตรมีปัญหารายได้น้อยและมีปัญหาหนี้สินเนื่องจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและรัฐห้ามเกษตรกรทำนาเกิน 1 ครั้งต่อปี จากการเกิดปัญหาภัยแล้งทำให้ต้องมีมาตรการจำกัดน้ำทำ
นา ประกอบกับในช่วงของผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้ผลผลิตตกค้าง ในขณะที่มีรายจ่ายในต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูง ภาวะการออมต่ำทำให้ส่งผลต่อการเกิดปัญหาหนี้สินตามมา นอกจากน้ี ภาครัฐและกลไก
ทางการตลาดก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ และเกษตรกรบางคนยังมภีาระ
ค่าใช้จ่ายมาก เพราะส่งเสียลูกให้เรียนในระดับที่สูงขึ้น แต่มีบางครอบครัวลูกเรียนไม่จบและยังมีหลานมาให้เลี้ยง ทำให้คุณภาพ
ชีวิตต่ำลง การกินอยู่ของเขานั้นแม้ประหยัดมากแต่รายจ่ายมาก เพราะหมดไปกับการส่งเสยีลกูหลานทางการศึกษาและการผลติ 

นอกจากนี้ ผลจากการตรวจเลือดในเกษตรกรของ รพ.สต.ท้อแท้ ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีสารเคมีตกค้างใน
เลือดสูง อันเป็นผลมาจากการใช้สารเคมีจำนวนมากในผลิต โดยขาดความรู้ ความเข้าใจและทางเลือกในเรื่องของต้นทุนทางกาย
ผลิตและช่วงเวลาของการผลิต ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพ รายจ่ายในการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
และครอบครัวเอง 



ดังนั้น ในส่วนของภาครัฐเองได้มีการจัดทำสารชีวภัณฑ์ที่รัฐสนับสนุนและสามารถรับได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
อารักขาพืช พร้อมกับมีการแจกแบบทดลองใช้ให้เกษตรกรมีการทดลองใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อให้เกษตรกรรู้สึกว่าสารชีวภัณฑน์ั้น
ช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังเล็งเห็นถึงความปลอดภัยจากการใช้สารชีวภัณ ฑ์ใน
ทางด้านของสุขภาพ ซึ ่งเป็นความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทั ้งเกษตรกรและผู ้บริโภคอีกด้วย พร้อมกันได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมีเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำมาสรุปผลประจำปี ไม่ว่าจะเป็นการแจกใบปลิว และสื่อ
ออนไลน์ เพื ่อให้รู ้ถึงโทษของสารเคมี ซึ ่งจะมีศูนย์กระจายข่าวที่ทำงานร่วมกับ รพ.สต. โดยใช้งบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพในการตรวจสอบสารตกค้างในร่างกายของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและมีมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีอันตราย 
เกษตรกรผู้ใช้ต้องมีการขึ้นทะเบียนและสอบกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอ และถึงจะมีการขึ้นทะเบียนแต่ก็ต้องซื้อสารเคมี
ตามที่เกษตรจำกัดไว้ 

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรนำร่องที่เป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกรตัวอย่างที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำการเกษตรของตนเองซึ่งประสบความสำเร็จและสวนของตนเองได้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู ้ด้าน
เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงในตำบลท้อแท้ โดยมีการเลี้ยงปลาดุก ทำสวนมะม่วง พืชสวนชนิดต่างๆ และข้าว และเลี้ยงไก่ไข่ 
จนได้รับการสนับสนุนจากเกษตรตำบลและเกษตรอำเภอในการแจกจ่ายพันธุ์ไก่ไข่และทำธนาคารไก่ที่ช่วยสร้างรายได้และลด
รายจ่ายให้แก่เกษตรกรในตำบล  
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

สวนลุงเวทย์ เกษตรปลอดภัย มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหาและนักปฏิบัติการ ได้แก่ นายเวทย์ พูลหน่าย ประธานสภาองค์กรชุมชน

ตำบลท้อแท้ สามารถให้ความรู้เรื่องการจัดการปัญหาการลดการใช้สารเคมีในการผลิตและการทำเกษตรปลอดภัยได้ ที่สวนลุง
เวทย์ เกษตรปลอดภัย  

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ นางสาวศศิธร ปานฟัก สภาองค์กรชุมชนตำบลท้อแท้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริง สถานท่ีสวนลุงเวทย์ เกษตรปลอดภัย 
5) รูปธรรม วิธีการและกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้: คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ผู้นำหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ เช่น พอช. มีบทบาทในการร่วมปฏิบัติการเพื่อ

หาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชน
ที่เข้ามาเรียนรู้  

2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ นักวิจัยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีบทบาทในการลดและอุด
ช่องว่างของชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้าน
วิชาการให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ อบต. ขององค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เกษตรตำบลและอำเภอ และ รพ.สต. ท้อแท้ มี
บทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอ 
และ รพ.สต. และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการ
ประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน 
(ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ 
เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของ
ตนเองได้  ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมขององค์การบรหิารส่วนตำบลทองแท้ โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรจากองค์การบริหารสว่นตำบลทอง
แท้ และเกษตรตำบล เข้าร่วมในกระบวนการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรูเ้กษตรพอเพียง  เพื่อพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปญัญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และดำรงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป 

 



7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการการตระหนักในด้านสุขภาพ และการมองเห็นปัญหาของการทำการเกษตรที่ผลผลิต

ทางการเกษตรตกต่ำ มีรายได้น้อย และในฐานะการทำงานกับ พอช. จึงได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน 
พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ และทำนา มีรายได้น้อย หน้ีสินเยอะ มีปัญหาด้านคุณภาพชีวิตตกต่ำ 
จึงร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการสร้างรายได้จาการทำเกษตรปลอดภัยในครัวเรือน สะท้อนให้
เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  เริ ่มต้นในช่วงเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559 ได้เริ ่มปฏิบัติการเรียนรู ้เรื่องการทำสวนเกษตร
ปลอดภัย เช่น ข้าวปลอดสาร มะม่วง แก้วมังกร มะนาว ฟักทอง พืชผักสนครัวต่างๆ และเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก และมีการทำเพื่อ
การค้าเกิดขึ้น และได้ผลผลิตดี ต้นทุนต่ำ จึงเกิดการขยายตัวไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงและสวนเกษตรปลอดภัย
ของตำบลท้อแท้ และขยายสู่การทำโครงการธนาคารไก่ จนปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 20 คน โดยร่วมกันเลี้ยงไก่ที่ได้รับการ
แจกจ่ายพันธุ์และสร้างผลผลิตร่วมกัน จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับ
เด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

เกษตรกรและชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.
สต. เกษตรตำบลและอำเภอ พอช. และหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ 
ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  

เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชนและธนาคารไก่ท่ีริเริ่มโดยสภาองค์กรชุมชน  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) ส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดบัรายได้ 2) การสรา้งความมั่นคงทางอาหาร 3) 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรพอเพียง 4) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง  
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้ารเกษตรปลอดภัย ด้านเนื้อหาการถ่ายทอดยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  
ใช้การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า และเน้นการปฏิบตัิตาม ซึ่งจะพบว่าถ้าผู้ถ่ายทอดเสียชีวิต และไม่มีการสืบต่อของความรู้นั้น  
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยก็จะเกิดการสญูหายไป ประกอบกับการที่เกษตรไทยอยู่ในภาวะ
ผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งส่งผลการต่อเรยีนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ดา้นการเกษตรสมัยใหม่ ดังน้ันในครั้งนี้จะมีการเก็บ
ภูมิปัญญาและองค์ความรูด้้านเกษตรปลอดภัยและการสร้างความมัน่คงทางอาหารของท้องถิ่นไว้ในรูปความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
knowledge) โดยให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักในการเก็บบันทึก หรือให้ส่วนภาคราชการ  หรือองค์กรทางการศึกษาช่วยใน
การจัดเก็บบันทึก  ซึ่งจะทำใหเ้กิดการดำรงไว้ซึ่งภูมิปญัญาท้องถิ่นมอียู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สื่อท่ีใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ท่ีมีความเช่ียวชาญถ่ายทอดและใช้วัสดุอุปกรณเ์กี่ยวกับการทำเกษตรปลอดภัย
และสาธิตให้ปฏิบตัิ  ควรใช้สื่อท่ีเป็นเทคโนโลยีช่วยเช่น การทำวีดโีอ  การทำคู่มือ  การจัดบอรด์ เนื้อเกี่ยวกับกระบวนการทำ
เกษตรปลอดภัย ทุกข้ันตอนการหาวัตถุดิบและการนำมาใช้  การคำนวณต้นทุนการผลติ และเปรยีบเทียบรายได้ หลังหักลบต้น
การผลิต และรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพ้ืนท่ี และสร้างแนวทางการผลติ
เกษตรปลอดภัยใหม้ีความชัดเจนสามารถปฏิบัตติามได้  ซึ่งจะลดปริมาณเวลาไปนั่งเรยีน และลดเวลาของผู้ถ่ายทอด 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประเด็น
อาหารปลอดภัย ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ปลอดภัย แก่กลุ่มเกษตรกร
นักศึกษาและนักวิชาการ  

 เดือนธ.ค. เกิดการจัดเก็บองค์
ความรู้ที่เป็นระบบและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประสบการณ์และ
เทคโนโลยีนระหว่าง
ชุมชน กับสถาบันวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
1.ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 
2.นางสาวเพ็ญพร ตั้งปฏิการ 
3.นายชาติรัฐ เครือหงษ์ 
4.นางสาวศศิธร ปานฟัก  
5. นายสวง  พันเรือง 
6.นางสวรส  มากดี 
7.นางคณิตา  พรมภาพ 
8.นางสาวบัวหลวง  ดีใจ 
 
 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

1. สมัชชาสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก 
 2. สสส. สำนัก 6  
 3. กขป.เขต 2  
 4. สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 5. สปสช.จังหวัดพิษณุโลก 
 6. พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 
 8. สมาคมสุขปัญญา 
 9. เกษตรจังหวัดพิษณุโลกและเกษตรตำบลท้อแท้ และเกษตรอำเภอวัดโบสถ์  
 


