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ค�าน�า

 

       

 นับเป็นเวลำ 1 ทศวรรษมำแล้วที่พระรำชบัญญัติสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ. 2550 ได้ประกำศใช้ในสังคมไทย รูปธรรมหนึ่งของ
ผลผลิตแห่งกำรปฏิรูประบบสุขภำพ คือ กำรยอมรับต่อควำมหมำย
ของค�ำว่ำ “สขุภำพ” จนน�ำมำบัญญตัเิป็นค�ำนยิำมในกฎหมำยดงักล่ำว  
ส่งผลให้ค�ำน้ีมีควำมหมำยไปไกลกว่ำเร่ืองของกำรเจ็บไข้ได้ป่วย 
“สุขภำพ” กลำยเป็นเรื่องของทุกคน เกิดควำมหลำกหลำยของผู้เล่น
ที่ได้ขยำยวงอย่ำงกว้ำงขวำง หลำกหลำย ผู้เล่นต่ำงเข้ำมำร่วมเป็น
เจ้ำของสุขภำพโดยต่ำงแสดงบทบำทของตน ที่ล้วนมีเป้ำหมำย
เดียวกันคือ “สุขภำพ” หรือ “สุขภำวะ” ที่หมำยถึงภำวะแห่ง
ควำมเป็นสุข

 กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพนับเป็น 1 ใน 5 
ของกลยุทธ์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพแนวใหม่ที่ปรำกฏใน “กฎบัตร
ออตตำวำ” ได้ถูกน�ำมำบัญญัติไว้เพ่ือน�ำไปสู่เป้ำหมำยส�ำคัญของ
สุขภำพ และ “สมัชชำสุขภำพ” เป็นเครื่องมือหน่ึงที่น�ำพำให้ทุกฝ่ำย
เข้ำมำร่วมกันแก้ไขปัญหำด้วยกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
ด้วยจิตแห่งควำมเป็นเพื่อน เป็นเครือข่ำยกัน
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 “สมัชชำสุขภำพจังหวัด” เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ียึดพื้นที่ระดับ
จังหวัดเป็นฐำน ก�ำหนดและขับเคลื่อนประเด็นตำมปัญหำที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที ่โดยใช้กลไกในพืน้ทีน่ัน้ และมจีดักำรกนัเองตำมต้นทนุทีม่อียู่ 
ค�ำนี้ถูกเริ่มน�ำมำใช้ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำพสถำนกำรณ์ปัญหำในปัจจุบัน กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐำนทำงปัญญำ (Participatory Public Policy 
Process based on Wisdom: 4PW) ได้ถูกน�ำมำใช้เป็นค�ำรวมส�ำหรับ
กระบวนกำรพฒันำและขบัเคลือ่น โดยมปีระเด็นของจงัหวดัเป็นตวัตัง้ 
และใช้เครื่องมือที่หลำกหลำยทั้ง สมัชชำสุขภำพ ธรรมนูญสุขภำพ 
กำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ และอื่นๆ เป็นตัวตำม

 เรือ่งรำวทีถู่กถ่ำยทอดออกมำจำก “คนท�ำจริง” ต่อกระบวนกำร 
“สมัชชำสุขภำพจังหวัด” ใน จังหวัดอุบลรำชธำนี ที่อยู่ในมือของท่ำน
ในขณะนี้ ได้น�ำเสนอผ่ำนเรื่องเล่ำจำกนักเขียนผู ้มีประสบกำรณ์
ด้วยเจตนำเพือ่ละท้ิงควำมเป็นวชิำกำรทีข่งึขังลงบ้ำง แต่ทกุบรรทดันัน้
ได้ด�ำรงสำระทัง้ระดบัยทุธศำสตร์ ยุทธวธิแีละยทุธศลิป์อย่ำงครบครนั 
สิ่งเหล่ำนี้ยังสำมำรถน�ำไปใช้เป็นตัวแบบในกำรท�ำงำนเพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพได้กับทุกพ้ืนที่ทุกระดับ 
เป็นเสมือนต�ำรำที่สำมำรถเรียนรู้และน�ำไปต่อยอดในพื้นที่ของตนได้
โดยไม่ล้ำสมัย

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ขอขอบคุณทุกฝ่ำย
ทีร่่วมบรรจงสร้ำงสรรค์หนงัสอืเล่มนี ้และขอขอบคุณคนต้นเร่ืองทกุท่ำน
ที่ได้ร่วมกันตรำประวัติศำสตร์ที่สวยงำมไว้กับสังคมไทย และหวัง
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำผู้อ่ำนจะได้รับอรรถรสท้ังเชิงลีลำกำรถ่ำยทอดและ
สำระที่สอดแทรกอยู่ในตัวอักษรทุกตัว    

             นำยแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป  
      เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
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 “อุบลราชธานี” เป็นจังหวัดมีพื้นที่เหมาะสมต่อการท�า 
เกษตรกรรม

 เพรำะอบุลรำชธำนมีทีีต่ัง้อยูบ่น “แอ่งโครำช” ทีม่สีนัดินรมิน�ำ้ 
ลำนตะพกัรมิน�ำ้ แอ่งหรอืทีร่ำบต�ำ่ทีม่นี�ำ้แช่ขังนำนในฤดูฝน มบีริเวณ
ทีเ่ป็นเนนิตะกอนรปูพดั เนนิจำกกำรไหลของธำรลำวำ และยังมทีีล่ำด
เชิงเขำ ที่ลำดเชิงซ้อนตำมแนวเทือกเขำอีกจ�ำนวนมำก มีแม่น�้ำหลัก 
2 สำย คือ แม่น�ำ้มูล และแม่น�ำ้ช ีมลี�ำน�ำ้ย่อย คือ ล�ำเซบก ล�ำโดมใหญ่
ล�ำโดมน้อย แม่น�้ำสองสี แก่งสะพือ และยังมีแม่น�้ำโขงเป็นแนวเขต
กั้นจังหวัดอุบลรำชธำนีกับ สปป.ลำว 

 นอกจำกนี้ อุบลรำชธำนียังอยู ่ในเขตที่มีปริมำณน�้ำฝน
ค่อนข้ำงสูง เมื่อเทียบกับปริมำณน�้ำฝนเฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆ 

 ด้วยควำมเหมำะสมทำงสภำพภูมิศำสตร์ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น
ท�ำให้อุบลราชธานีซึ่งมีพื้นที่กว้าง 16,113 ตร.กม. กลายเป็น 
“เมืองกสิกรรม” ที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 5,549,799 ไร่ 

 อย่างไรก็ตามพื้นที่กสิกรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้ ล้วนใช้
สารเคมีในการผลิตอาหารป้อนสู่ตลาด
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 มีเพียงจุดเล็กๆ บนพื้นที่ 22,805 ไร่ หรือ 0.39 เปอร์เซ็นต์ 
เท่านั้นที่เป็นพื้นที่กสิกรรมไร้สารเคมี หรือพื้นที่ “เกษตรอินทรีย์” 
ท่ีแท้จริง ซึ่งถึงแม้จะเป็นพ้ืนที่อันน้อยนิดแต่ก็ถือเป็น “แผ่นดิน
ที่ส�าคัญต่อมวลมนุษยชาติ” เน่ืองจากเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

 คนอุบลไม่ได้มองเรื่องเกษตรอินทรีย์แค่การท�ามาหา
เลีย้งชพี พวกเขำมองลกึไปมำกกว่ำนัน้ และพวกเขำไม่ได้ท�ำกันเล่นๆ 
เพรำะคนท่ีจะสามารถท�าเกษตรอินทรีย์ได้ จะต้องอาศัยหัวใจ
ที่ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีอุดมการณ์และมีความอดทน…

  คุณพรรณี เสมอภำค Project Director “โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพเกษตรกรด้ำนเกษตรอินทรีย์ เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำร
และปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ” หรือ EFFU ผู ้ซึ่ง
คลุกคลีอยู่กับประเด็นเกษตรอินทรีย์ และท�ำงำนร่วมกับเกษตรกร
ที่มีหัวใจอินทรีย์มำนำน ได้กล่ำวถึงกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ไว้อย่ำง
น่ำสนใจว่ำ “การท�าเกษตรอนิทรีย์ไม่ใช่แค่การเพาะปลกู เลีย้งสตัว์ 
หรอืด�ารงชพี แต่เป็นการบ่มเพาะคณุค่าความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ 
และเป็นการท�าสัมมาชีพ เพราะว่า 1.คนท�าเกษตรอนิทรย์ีจะค�านงึถงึ
ชีวิตคนอื่น ค�านึงถึงสุขภาพของทุกชีวิต ค�านึงถึงสุขภาพของดิน 
2.คนท�าเกษตรอินทรีย์จะคิดเรื่องความหลากหลายในระบบนิเวศน์ 
การอยู่อย่างเก้ือกูลและสมดุล 3. คนท�าเกษตรอินทรีย์จะคิดเรื่อง
ความเป็นธรรมจากกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ที่ผู้ปลูก ผู้กิน และ
สังคมควรได้รับ 4.คนท�าเกษตรอินทรีย์จะใส่ใจและเคารพธรรมชาติ” 

 จำกค�ำกล่ำวนี้สรุปได้ว่ำ...

 เกษตรกรผู้ท�าเกษตรอินทรีย์คือผู้ท่ีประกอบสัมมาชีพ
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ท่ีมีคุณค่า พวกเขาสร้าง “ครัวที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และโลก” 
โดยค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ดิน สิ่งแวดล้อม 
และธรรมชาติ ดังนั้นเขาจึงซื่อสัตย์ต่อการท�าหน้าท่ีในการผลิต
สินค้าอินทรีย์ที่ไร้สารเคมีเป็นอย่างมาก

 ในจังหวัดอุบลรำชธำนีมีเครือข่ายเกษตรกรหัวใจอินทรีย์
มำกมำยทั่วทั้งจังหวัด และมีตลำดที่รองรับกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตร
อินทรีย์ 6 แห่ง ได้แก่ ตลำดบุญนิยม (วันอำทิตย์,วันพุธ) ตลำดนัด
สีเขียวโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์อุบลรำชธำนี (วันอังคำร, 
วันพฤหัสบดี) ตลำดนัดสีเขียวโรงพยำบำล 50 พรรษำ (วันพฤหัสบดี) 
ตลำดนัดสีเขียวกินสบำยใจ (วันเสำร์) ตลำดนัดสีเขียวกินสบำยใจ
สญัจร (สญัจรตำมสถำนกำรณ์) และล่ำสดุ ตลำดนดัสเีขยีวโรงพยำบำล
ศูนย์มะเร็งอุบลรำชธำนี (วันจันทร์ เริ่มเดือนกุมภำพันธ์ 2559)

 เครือข่ายเกษตรอินทรียท์ี่นี่มีควำมเข้มแข็งมำก พวกเขำให้
ควำมส�ำคัญกับกำรขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์อย่ำงต่อเน่ือง 
โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกผูห้ลกัผู้ใหญ่ในจงัหวัด ท้ังผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั 
และนำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดั ขณะทีห่น่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง
ก็ให้ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์เป็นอย่ำงดี พวกเขำมี
จังหวะกำรก้ำวเดินที่น่ำสนใจ “กำรเริ่มต้นเขวี้ยงก้อนหินลงสู่ผืนน�้ำ 
ได้สร้ำงแรงกระเพื่อมอย่ำงต่อเนื่อง” พวกเขำเริ่มจำกกำรตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญในเรื่องน้ีร ่วมกัน แล้วจับมือกันผลักดันจนเกิดกำร
ประกำศวำระของจังหวัด 

 “อุบล.....ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” คือวำระที่เกิดขึ้น
จำกมติที่ได้จำกเวทีสมัชชำสุขภำพจังหวัด เป้ำหมำยที่ส�ำคัญของ
วำระนี้ก็คือ การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 1 % ภายในปี 2564 
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 ...ซึ่งเป้ำหมำยนี้มีนัยยะส�ำคัญที่ซ่อนไว้คือ “การลดพื้นที่
ตกค้างของสารพิษในผลผลิตทางการเกษตร ที่อาจส่งผลกระทบ
ไปสู่สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม”

 และนี่คือควำมห่วงใยที่เกิดจำก “คนหัวใจอินทรีย์” 

 ในวันน้ีพวกเขาได้ร่วมมือกันท�าเรื่องยิ่งใหญ่ เพื่อสร้าง
แรงกระเพื่อมให้คนในสังคมหันมาสนใจ “เกษตรอินทรีย์” 
กันมากขึ้น เพราะพวกเขาเชื่อมั่นว่า... 

 “สุขภาพท่ีดี ต้องมาจากอาหารที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ด ี
ซึง่การท�าเกษตรไร้สารเคม ีหรอืเกษตรอนิทรย์ี คอืส่ิงทีต่อบโจทย์”

10
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สมัชชาสุขภาพเมืองอุบล     

ต้นทางส�าคัญก่อนน�าไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์

11
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      o เส้นทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

 จำกกำรเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของเส้นทำงสมัชชำสุขภำพ
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยทีมเลขำนุกำรกิจสมัชชำสุขภำพจังหวัด
อุบลรำชธำนี ประกอบด้วยคุณจงกลนี ศิริรัตน์ ผู ้จัดกำรมูลนิธิ
ประชำสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี คุณวิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ำฝ่ำย
สำธำรณสขุมลูฐำนและระบบสขุภำพประชำชน ส�ำนกังำนสำธำรณสขุ
จังหวัดอุบลรำชธำนี และ คุณรพินทร์ ยืนยำว คณะท�ำงำนสื่อมูลนิธิ
ประชำสังคมอบุลรำชธำน ีพบว่ำกำรขบัเคลือ่นวำระ “อบุล...รำชธำนี
แห่งเกษตรอินทรีย์” มีเรื่องรำวจุดเริ่มต้นที่ยำวนำนผ่ำนหลำยยุค
หลำยสมยั แต่ละยคุก็มจีดุท่ีน่ำสนใจแตกต่ำงกนั โดยแต่เดมิทีเกษตรกร
ชำวอุบลรำชธำนีที่มีหัวใจอินทรีย์ จะไม่มีกำรเกำะกลุ่มขับเคล่ือน
เรื่องเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด แต่จะมีกำรรวมกลุ ่มกันเป็น
เครือข่ำยกระจำยตัวอยู่ท่ัวจังหวัดอุบลเพื่อขับเคลื่อนงำนเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มตนเอง โดยใช้ชื่อเรียกที่แตกต่ำงกัน เช่น เกษตร
ปลอดสำร อำหำรปลอดภัย เกษตรที่เอื้อต่อสุขภำพ หรือชุมชน
เกษตรอินทรีย์ ส่วนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและภำคประชำสังคม
ก็จะท�ำงำนแบบแยกส่วน ไม่มีกำรบูรณำกำรงำนร่วมกัน ต่ำงคนต่ำง

Ubon_Book_Final.indd   12 4/7/2560   13:56:27



13

ขบัเคลือ่นงำนเกษตรอินทรย์ีของตวัเอง จนกระทัง่มกีำรขับเคล่ือนเร่ือง 
พ.ร.บ.สุขภำพ ในปี 2543 ซึ่งนับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรขับเคลื่อน
เรื่องสมัชชำสุขภำพระยะแรกในจังหวัดอุบล โดยกำรขับเคล่ือนจะ
แบ่งเป็นระยะต่ำงๆ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 ปี 2543 – 2545 เป็นยุคของกำรก่อเกิดสมัชชำ 
มกีำรแต่งตัง้คณะท�ำงำน และมกีำรเชญิชวนประชำชนขับเคล่ือนเร่ือง 
พ.ร.บ.สุขภำพ ท�ำให้พบว่ำคนอุบลสนใจประเด็น “อาหารปลอดภัย” 
มำกเป็นพิเศษ 

 ระยะที่ 2 ปี 2546 – 2549 เป็นยุคแห่งกำร “โสเหร่” โดยมี
กำรน�ำแนวคิดสมัชชำมำพูดคุยกับชำวบ้ำนเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ และ
พูดคุยเรื่องกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้กับชำวบ้ำน โดยมีประเด็น
ที่น่ำสนใจ ได้แก่ ประเด็นอำหำรปลอดภัย สถำนบริกำรด้ำนสุขภำพ
ใกล้บ้ำนใกล้ใจ คนปลูกอยู่ได้คนซื้อปลอดภัย และประเด็นตลำดสด
น่ำซื้อ ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้ล้วนสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติปี 2546 ที่ชูประเด็น “เกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและ
อาหารปลอดภัย”

 ต่อมำ ในปี 2547 จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้มีกำรปรับปรุง
คณะท�ำงำนสมชัชำสขุภำพจงัหวดัอบุลรำชธำนี โดยกำรแบ่งคณะท�ำงำน
ออกเป็น 2 ส่วน คือคณะท�ำงำนกลำง ซึ่งประกอบไปด้วยทีม
เจ้ำหน้ำท่ีประชำสังคมกับอำสำสมัครจำกภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ และ
คณะท�ำงำนในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นผู้ท่ี
ท�ำงำน หรืออำศัยอยู่ในพื้นที่เป้ำหมำยของกำรจัดเวทีสมัชชำสุขภำพ
จังหวัดอุบลรำชธำนี

 จำกน้ันจึงได้จัดเวทีสมัชชำสุขภำพเฉพำะพื้นที่ ในรูปแบบ
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เวทสีำนเสวนำ ประเด็น “เกษตรทีเ่อือ้ต่อสขุภาพและอาหารปลอดภยั” 
โดยมผีูเ้ข้ำร่วมเวทจีำกทกุภำคส่วนท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรเมอืง
ท้องถิ่น ภำควิชำกำร ภำคประชำชน ภำคประชำสังคม ซึ่งผู้เข้ำร่วม
เวทีต่ำงก็พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันอย่ำงสมำนฉันท์และ
เท่ำเทียมกัน  เพื่อร่วมกันหำทำงออกหรือหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัจำกทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง โดยไม่มกีำรออกค�ำส่ัง
หรือยัดเยียดให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ 

 ส ่วนกำรเผยแพร่ข ้อมูลสู ่ประชำชนที่ไม่ได ้เข ้ำร ่วมเวที 
คณะท�ำงำนได้มีกำรประสำนเชื่อมโยงสื่อมวลชนในพ้ืนที่หลำกหลำย
แขนงทัง้สถำนีวทิย ุเคเบิลทวี ีและหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่ ให้ช่วยเผยแพร่
เนื้อหำในเวทีสมัชชำเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็นมำกท่ีสุด และเพื่อเป็นกำรผลักดันข้อเสนอสู่
กำรปฏิบัติต่อไป

 กำรจัดเวทีสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็นในครั้งนี้ได้น�ำไปสู่
กำรเชื่อมโยงประเด็นเข้ำกับนโยบำยระดับจังหวัด เช่น ประเด็น 
“คนปลูกอยู่ได้ คนซื้อปลอดภัย ท�ำได้หรือไม่?” เชื่อมโยงกับนโยบำย
เกษตรอินทรีย์ ประเด็นอำหำรปลอดภัยเชื่อมโยงกับนโยบำย Clean 
food good test ของส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และนโยบำย
ตลำดสดน่ำซื้อ อำหำรปลอดภัย เชื่อมโยงกับนโยบำยของเทศบำล
นครอบุลรำชธำน ีสมชัชำสขุภำพเฉพำะพืน้ที ่จงึกลำยเป็นกระบวนกำร
ที่ช่วยกระตุ้นให้คนอุบลหันมำสนใจประเด็นเกษตรที่เอ้ือต่อสุขภำพ
และอำหำรปลอดภัยมำกขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกำรให้ควำมส�ำคัญ
ต่อประเด็นเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเปิดพื้นที่
ให้ภำคีเครือข่ำยได้มำพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสำนงำนเสริมพลังกันในอนำคต
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 ระยะที่ 3 ปี 2550 - 2554 เป็นยุคแห่งกำรขับเคลื่อนสมัชชำ
เชงิประเดน็ โดยระยะน้ีคณะท�ำงำนจะเริม่มคีวำมเข้ำใจสมชัชำสขุภำพ
มำกขึน้ และมกีำรท�ำสมชัชำสขุภำพเชงิประเดน็ในพืน้ทีต่ำมกระบวนกำร
ของสมัชชำสุขภำพ โดยเริ่มตั้งแต่กำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องท้ังภำครัฐ/ท้องถิ่น ภำควิชำกำร และภำค
ประชำชน/ประชำสังคม เพ่ือท�ำบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) ในกำร
ขบัเคลือ่นงำนสมชัชำสขุภำพจงัหวดัอบุลรำชธำนี มกีำรคดัเลือกพืน้ที่
และประเด็นในกำรจัดสมัชชำสุขภำพ จนได้ประเด็นต่ำงๆ ได้แก่ 
กำรพัฒนำพื้นที่ชุมชนริมมูล กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนต�ำบลปทุม  
กำรพฒันำคณุภำพชวีติคนไร้รฐัไร้สัญญำต ิอ�ำเภอบุณฑรกิ กำรพฒันำ
เด็กและเยำวชนบ้ำนผับแล้ง อ�ำเภอส�ำโรง กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ และประเด็นสำธำรณะในระดับ
จังหวัด ได้แก่ กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน จังหวัดอุบลรำชธำนี 
หลังจำกน้ันทีมวิชำกำรของคณะท�ำงำนสมัชชำสุขภำพจังหวัดก็ได้
เริ่มเก็บข้อมูลร่วมกับอำสำสมัครในพื้นที่ โดยกำรลงพื้นที่และจัดเวที
ระดมควำมคิดเห็น ก่อนที่จะวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อน�ำไป
เสนอในเวทีพัฒนำนโยบำย จนได้เป็นร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อ
หำฉันทำมติ ก่อนที่จะผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบำยเข้ำสู ่แผนกำร
กำรท�ำงำนของหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในระดบัพืน้ท่ี และระดบัจังหวดั 
และจัดท�ำบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันด�ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อไป  

 ระยะที ่4 ปี 2555 – 2556 ระยะนีม้คีวำมส�ำคัญมำกเป็นพเิศษ
เพรำะเป็นช่วงทีม่กีำรขบัเคลือ่นสมชัชำสขุภำพจงัหวดัตำมกระบวนกำร
สมัชชำสุขภำพจังหวัดอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยที่ผ่ำนมำจะเป็นกำร
ขับเคลื่อนสมัชชำเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ แต่ในระยะนี้จะมีกำร
ขับเคล่ือนในเชิงภำพรวมทั้งจังหวัด เพื่อเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วน
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ได้ร่วมเรียนรู้กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม
ด้วยกัน 

 ควำมพิเศษของระยะน้ีคือได้มีกำรจัดตั้ง นพ.สุรพร ลอยหำ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ขึ้นเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
และจัดสมัชชำสุขภำพจังหวัดอุบลรำชธำนี และมีกำรเพิ่มเติม
คณะท�ำงำนเพ่ือเสริมพลังกำรกำรท�ำงำน ก่อนที่จะมีกำรเดินหน้ำ
กำรขับเคลื่อนงำนอย่ำงเข้มข้นและเต็มรูปแบบ โดยเร่ิมต้นด้วยกำร 
“หำประเด็น” 

 กำรหำประเด็นเพื่อน�ำไปสู่กำรหำฉันทำมติสมัชชำสุขภำพ
จังหวัดอุบลรำชธำนี เริ่มต้นในปี 2555 มีที่มำจำก 4 แนวทำง คือ 
1) สถำนกำรณ์ปัญหำของจังหวัด 2) ประเด็นที่คณะท�ำงำนเสนอ
และหำรือร่วมกัน 3) กำรเสนอโดยผู้ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยรัฐ
และ 4) ประเด็นจำก พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ หรือ สมัชชำสุขภำพ
แห่งชำติ ต่อมำในปี 2556 ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นมำจำก 1) มติสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติ 2) ข้อมูลหมู ่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ 3) ข้อมูลสรุป
ควำมเห็นจำกเวทีปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอุบลรำชธำนี 4) ข้อเสนอ
ของภำคเีครอืข่ำยสมชัชำสขุภำพจังหวดัอุบลรำชธำนี โดยให้เครือข่ำย
ได้น�ำเสนอประเด็นนโยบำยให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรจัดสุขภำพ
จังหวัด ที่เรียกว่ำ คจ.สจ.เป็นผู ้พิจำรณำคัดเลือกและเรียงล�ำดับ
ควำมส�ำคัญ ซึ่งในปี 2556 มีกำรเสนอจำกเครือข่ำย 21 กว่ำประเด็น  
คณะกรรมกำรได้พจิำรณำกลัน่กรองโดยใช้เครือ่งมอืในกำรตรวจสอบ
ประเด็น เช่น ควำมส�ำคัญ ควำมเป็นไปได้ ควำมรุนแรงประเด็น 
เป็นต้น จนเหลือทั้งหมด 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกษตรอินทรีย์  
ประเด็นกำรจัดกำรขยะและสิ่งปฏิกูล ประเด็นพัฒนำเด็ก เยำวชน
และครอบครวั ประเด็นกำรจดักำรศกึษำ ประเด็นกำรจดักำรแม่น�ำ้มลู
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และ ประเด็นกำรจัดกำรอุบัติเหตุ และสุดท้ายมีประเด็นที่เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายผ่านสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด จ�านวน 4 ประเด็น ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ การจัดการขยะ
และส่ิงปฏกิลู การพฒันาเดก็เยาวชนและครอบครวั และการจดัการ
ศึกษา ส�ำหรับอีก 2 ประเด็นพิจำรณำร่วมกันแล้วเห็นว่ำสำมำรถ
ใช้ช่องทำงอื่นที่เหมำะสมกว่ำได้อยู่แล้ว

 ขั้นตอนต่อไปของขับเคลื่อนก็คือกำรน�ำท้ัง 4 ประเด็นนี้
เข้ำสู่ขั้นตอนกำรท�ำประชำพิจำรณ์เพื่อสอบถำมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ว่ำมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่ำวอย่ำงไร โดยเชิญแต่ละภำคส่วน
ทีเ่กีย่วข้องมำเข้ำร่วมแสดงควำมคดิเหน็ในเวทปีระชำพจิำรณ์ จำกน้ัน
ทีมวิชำกำรก็จะน�ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกเวทีมำพัฒนำร่ำงข้อเสนอ
ในแต่ละประเด็น ก่อนที่จะน�ำร่ำงข้อเสนอนั้นมำหาฉันทามติในเวที
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลที่จัดข้ึนในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 
2556 ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 บรรยำกำศภำยในงำนนอกจำกจะมีกำรหำฉันทำมติร่วมกัน
ในประเด็นต่ำงๆ แล้ว ยังมีกำรจัดนิทรรศกำรหมู่บ้ำนจัดกำรสุขภำพ
กว่ำ 25 บธู มกีำรจดัเวทีย่อยในประเด็นเกษตรอินทรีย์ และถ่ำยทอดสด
บรรยำกำศงำน 

 เมื่อเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีสามารถ
หาฉันทามติร่วมกันได้ครบทั้ง 4 ประเด็นแล้ว คณะกรรมการ
จัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้ประกาศเจตนารมย์
การขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสุขภาพจงัหวัดอบุลราชธาน ีเพือ่น�าไปสู่ 
“อุบลราชธานี จัดการตนเองสู่สังคมสุขภาวะ” ใน ๑ ทศวรรษ
ข้างหน้า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยมีใจความส�าคัญว่า
จังหวัดอุบลราชธานี จะมุ่งสู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้” มุ่งสู่ “เมือง
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ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง มุ่งสู่ “ราชธานีแห่งการเกษตร
อินทรีย์” และมุ่งสู่ “เมืองปลอดขยะ” เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนอุบลราชธานี...

 นอกจำกนี้ยังมีกำรกล่ำวค�ำผญำ สมัชชาสุขภาพจังหวัด
อุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เป็นภำษำอีสำน ดังนี้

 การศึกษาสิพาส่าง   คนอุบลให้สุขทั่ว   
หมู่เด็กน้อยชุมชนเฮา         ฮ่วมกนัเฮยีนฮู้แท้ ตามฮตีเค้า แต่เดมิ
เกษตรอินทรีย์อุบลนั่น       ซ่อยกันเฮ็ดสืบสานแน่น  
อันขยะมูลฝอยฮั่น      พากนัเมีย่นมดัไว่จดัการได้สิเป็นคุณ
ขออุบลฯของเฮาน่ี       สู่สังคมสุขภาวะ มคีวามสขุกนัทัว่ หน่า
สามัคคีกันไว้         ว่าเฮานี่ คนอุบลฯ

 หลังจำกที่มีกำรประกำศเจตนำรมย์ นพ.สุรพร ลอยหำ
ได้มีแนวคิดว่ำ งำนสมัชชำสุขภำพคืองำนแก้ไขปัญหำชำวบ้ำน
ซึ่งเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกันกับงำนขององค์กร 
จึงได้จัดตั้งฝ่าย “สาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพประชาชน” 
ขึ้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อเป็นตัวหลักในกำรขับเคลื่อนงำนสมัชชำสุขภำพ
จังหวัด และเชื่อมงำนกับเพื่อนภำคีในอุบลรำชธำนี

18
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พัฒนาการการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์

19

Ubon_Book_Final.indd   19 4/7/2560   13:56:28



20

       

 ก่อนหน้ำทีป่ระเด็นเกษตรอนิทรย์ีจะถกูผลักดนัให้เป็นประเดน็
สมัชชำสุขภำพจังหวัดนั้น พบว่ำมีควำมเคลื่อนไหวในประเด็นเกษตร
อินทรีย์มำนำนพอสมควรแล้ว แต่ยังมีลักษณะแยกกันคิด แยกกันท�ำ 
และใช้ชื่อกำรขับเคลื่อนที่แตกต่ำงกันไป เช่น เกษตรปลอดสำร 
อำหำรปลอดภัย เกษตรที่เอื้อต่อสุขภำพ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 
ทั้งโดยหน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด 
พำณิชย์จังหวัด ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และภำคประชำชน
ที่รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ำย หรือที่ท�ำเป็นรำยย่อย  จนกระทั่ง จังหวัด
อบุลรำชธำนไีด้เข้ำร่วมในกระบวนกำรเคล่ือนไหวจัดท�ำ พ.ร.บ.สขุภำพ
แห่งชำติ ซึ่งในเนื้อหำกำรพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.สุขภำพฯ พบว่ำ
คนอุบลให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นอำหำรปลอดภัยเป็นพิเศษ 

 ต่อมำส่วนกลำงได้มกีำรจดัสมชัชำสขุภำพแห่งชำต ิพ.ศ.2546  
ว่ำด้วยเกษตรที่เอื้อต่อสุขภำพและอำหำรปลอดภัย โดยส�ำนักงำน
ปฏิรูประบบสุขภำพแห่งชำติ(สปรส.) ร่วมกับเครือข่ำยสมัชชำสุขภำพ
ทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดควำมตื่นตัวในเรื่องนี้กันอย่ำงกว้ำงขวำง 
โดยจงัหวดัอบุลรำชธำนีได้มกีำรขบัเคลือ่นต่อด้วยกำรจดัสมชัชำสขุภำพ
เฉพำะพ้ืนที่ว่ำด้วยเกษตรปลอดสำรอำหำรปลอดภัย จนในปี 2547 
ได้ข้อเสนอทีน่�ำไปสูก่ำรเชือ่มโยงระดบันโยบำยทีช่ดัเจน เช่น ประเด็น 
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“คนปลูกอยู่ได้ คนซื้อปลอดภัย ท�ำได้หรือไม่?” ได้มีกำรเชื่อมโยงกับ
นโยบำยเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ประเด็นอำหำร
ปลอดภัยเชื่อมโยงกับนโยบำย Clean food good test ของส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดและนโยบำยตลำดสดน่ำซื้ออำหำรปลอดภัยของ
เทศบำลนครอุบลรำชธำนี เป็นต้น และที่เป็นกระแสอย่ำงกว้ำงขวำง
เมือ่ปี 2554 ประเด็นเกษตรอนิทรย์ีถูกหยิบยกมำเป็นประเด็นสำธำรณะ
ของจังหวัดอุบลรำชธำนีอีกครั้ง ในเวทีสมัชชำปฏิรูประดับจังหวัด
ครั้งนี้เป็นโอกำสที่คนอุบลได้มำร่วมกันก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
จังหวัดอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส�ำคัญกับ 5 ประเด็นหลัก คือ 
1.สุขภำพ 2.เกษตร 3.สังคม 4.เศรษฐกิจ และ 5.สังคม และประเด็น
เกษตรอินทรีย์ได้ถูกน�ำมำขับเคลื่อนต่อด้วยกำรจัดเวทีใหญ่ “เวที
ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปอุบล ฮ่วมเฮ็ด ฮ่วมส่ำง อนำคตเมืองอุบล 
และนี่เองที่เป็นแรงผลักดันส�ำคัญท�ำให้ประเด็นเกษตรอินทรีย์
กลำยเป็นกระแสหลักของเมืองอุบล เป็นต้นก�ำเนิดของควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง สะท้อนภำพของกำรอภิบำล
ระบบสุขภำพแนวใหม่ที่ไม่ใช่อยู่ในมือรัฐเท่ำนั้น แต่คือกำรประสำน
พลังกันระหว่ำงทุกคน ทุกเครือข่ำยและองค์กร ผ่ำนกำรมองอนำคต
โดยคนอุบล เพื่อเมืองอุบลอย่ำงแท้จริง

21
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ขาขึ้น...เน้นผลักดันนโยบาย     

และเคลื่อนไหวสังคมไปพร้อมกัน

22

Ubon_Book_Final.indd   22 4/7/2560   13:56:28



23

 

       

 กำรพัฒนำนโยบำยประเด็นเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2556 
ให้ควำมส�ำคัญกับ 2 แนวทำงส�ำคัญ คือ กำรมุ่งผลักดันในฟำกฝั่ง
นโยบำยโดยใช้ช่องทำงสมัชชำสุขภำพ พร้อมๆ กับสร้ำงกระแส
ควำมเคลื่อนไหวในทำงสังคมในรูปต่ำงๆ ต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์
ในกำรท�ำงำน ให้เกิดกำรสำนพลังกันระหว่ำงอ�ำนำจ 3 ฝ่ำย คือ
กำรใช้อ�ำนำจทำงปัญญำสร้ำงควำมรู้ทำงวิชำกำรมำเป็นพื้นฐำน
ของกำรออกแบบระบบและพัฒนำเป็นข้อเสนอที่ใช้ได้จริง เชื่อมกับ
อ�ำนำจสังคมคือกระแสควำมต้องกำรและแรงสนับสนับสนุนของ
ประชำชน ผลักดันไปยังอ�ำนำจรัฐผู้ก�ำหนดนโยบำยระดับจังหวัด  
ประเด็นเกษตรอินทรีย์จะได้รับกำรประกำศเป็นนโยบำยจังหวัด
ก็เพรำะอำศัยกลไก กระบวนกำรต่ำงๆ มำกมำย ไม่ใช่เฉพำะสมัชชำ
สุขภำพจังหวัดเท่ำนั้น ปัจจัยเอื้อและแรงสนับสนุนส�าคัญๆ ที่ควร
กล่าวถึงในช่วงพัฒนานโยบายที่เรียกกันว่า ขาขึ้น  คือ 

      o “เวทปีฏริปูระดบัประเทศ” หนนุกระแสเกษตรอนิทรีย์

  ประเด็น “เกษตรอินทรีย์” เป็นประเด็นที่คนอุบลตื่นตัว
กันมำนำนพอสมควรต้ังแต่ช่วงที่มีกำรจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ ในประเด็น “เกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย” 

Ubon_Book_Final.indd   23 4/7/2560   13:56:28



24

ในปี 2547 ซึ่งเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมำจำกกำรขับเคล่ือนสมัชชำ
สุขภำพแห่งชำติ จนกระทั่งมีกำรบรรจุประเด็นเกษตรอินทรีย์ลงไป
ในมตสิมชัชำสขุภำพจงัหวัดอบุลรำชธำนี และมกีำรประกำศเจตนำรมย์
กำรขับเคลื่อนประเด็นต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นเกษตรอินทรีย ์
ในปลำยปี 2556 ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น 

 แต่นอกจากเวทีสมัชชาสุขภาพแล้ว ยังมี “เวทีปฏิรูป
ระดับประเทศ” ที่ได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้เช่นกัน โดยในปี 
2555 ท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยได้มีกำรจัดเวทีปฏิรูประดับประเทศ 
ครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีข้อเสนอเกิดขึ้นในเวที 6 ประเด็น โดยมีประเด็นกำร
ปฏิรูประบบเกษตรกรรมเป็น 1 ใน 6 ประเด็นนั้น ท�ำให้หลำยพื้นที่
เริ่มให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องน้ีมำกขึ้น โดยจังหวัดอุบลรำชธำนีก็ได้จัด
เวทีรับฟังควำมคิดเห็นต่อข้อเสนอทั้ง 6 ประเด็น ในวันที่ 25 มีนำคม 
2555 เพื่อร่วมกันวำงแผนกำรขับเคลื่อนงำนในประเด็นต่ำงๆ และ
ในวันที่ 18 กรกฎำคม 2555 จังหวัดอุบลรำชธำนีก็ได้จัดเวทีนี้อีกครั้ง
เพื่อให้ประชำชนเกิดควำมเข้ำใจและเห็นควำมส�ำคัญในกำรปฏิรูป
ประเทศ โดยในเวทีนี้ได้มีกำรแบ่งประเด็นเพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น
จำกผู ้ เข ้ำร ่วมเวทีในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของจังหวัด
อุบลรำชธำนีแบบยั่งยืน 5 ประเด็น คือ 1.สุขภำพ 2.เกษตร 3.สังคม 
4.เศรษฐกิจ 5.ทรัพยำกร จำกเวทีนี้ได้ท�ำให้คณะท�ำงำนที่ได้ร่วมกัน
จับมือเพื่อขับเคลื่อนเรื่องน้ี มองเห็นควำมต้องกำรของประชำชน
ในประเด็นเกษตรมำกยิ่งขึ้นขึ้น จนกระทั่งปี 2556 ที่ผ่ำนมำ จังหวัด
อบุลรำชธำนไีด้มีกำรจดั “เวทปีฏริปูประเทศไทย ปฏริปูอบุล ฮ่วมเฮด็ 
ฮ่วมส่าง อนาคตเมืองอุบลในปี 2565” ขึ้นโดยมูลนิธิประชำสังคม
จังหวัดอุบลรำชธำนี และภำคีเครือข่ำย ในวันที่ 5 มิถุนำยน 2556  
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี โดยได้มี
กำรเสวนำในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์จะก้าวผ่านวิกฤติและโอกาส
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ทางการตลาดได้อย่างไร?” จำกกำรเสวนำในคร้ังนี้ ได้ท�ำให้เห็น
ภำพรวมสถำนกำรณ์เกษตรอินทรย์ีในจงัหวัดอุบลรำชธำนีว่ำ ยังไม่ค่อย
มคีนสนใจท�ำเกษตรอินทรีย์เท่ำไหร่นัก 

 “คนส่วนใหญ่ไม่ท�าเกษตรอินทรย์ีเพราะท�ายาก ต้องใช้เวลามาก 
คนท�าได้ต้องเปลี่ยนความคิดจากกระแสหลักของคนส่วนใหญ่ และ
จะเป็นไปได้มากขึน้ หากฝ่ายวิชาการและรฐัสนบัสนุนอย่างจรงิจงั และ
การจดทะเบยีนเกษตรอนิทรย์ีต้องเป็นไปได้โดยง่ายด้วย” นำยปิยทศัน์
ทัศนิยม เครือข่ำยกสิกรรมไร้สำรอ�ำเภอส�ำโรง กล่ำว

 “เกษตรกรยงัท�าเกษตรอินทรย์ีจ�านวนน้อย ทีอ่บุลฯ มปีระมาณ 
20,000 ไร่เท่านั้น การท�าเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องยาก หากท�าใน
ระดับปลอดภัยจะง่ายกว่าคือใช้สารเคมีเท่าที่จ�าเป็นและเก็บผลผลิต
ในระยะที่ปลอดภัย ทางจังหวัดยินดีสนับสนุนแต่คงต้องค่อยเป็น
ค่อยไป” นำยอุดร ชมำฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลรำชธำนี กล่ำว

 “การท�าเกษตรอินทรีย์ เป็นเร่ืองที่ยากต้องค่อยเป็นค่อยไป 
น่าจะเริ่มจากในระดับปลอดภัยก่อน ในทางการตลาดต้องดูความ
ต้องการว่าผู้บริโภคชอบกินอะไร อะไรที่ขายได้ อะไรที่คนกลัว จับจุด
ให้ได้ และอินทรีย์ท�ายากกว่าเคมีต้องราคาแพงกว่าจึงจะคุ ้มค่า 
เสนอให้เริ่มที่ร้านอาหารซื้อแต่ผักปลอดภัย ท�าตลาดที่โรงพยาบาล 
โรงเรยีนก่อน ทางหอการค้าอบุลเคยเสนอเรือ่งเกษตรอนิทรย์ีกบัทาง
จงัหวดัไปแล้วแต่ยงัไม่มกีารตอบรบักลบัมา” นำยสมชำต ิพงคพนำไกร 
รองประธำนหอกำรค้ำจังหวัดอุบลรำชธำนี กล่ำว

 “เกษตรอนิทรย์ีไม่ได้วิกฤตเิหมอืนหวัข้อเรือ่ง มกีารเตบิโตปีละ 
20-30% ท้ังในและต่างประเทศ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ห้างต่างๆ 
ไม่พอขาย แต่ที่วิกฤติคือนโยบายของภาครัฐ ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน 
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อาจเป็นเพราะผลประโยชน์การค้าของสารเคมีที่มีมากมายมหาศาล 
แต่ถ้าผู ้น�าเอาจริงเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์น�าให้เป็นเมือง
เกษตรอนิทรย์ี ส่วนราชการชาวบ้านกท็�าตาม เป็นจรงิได้  คนอบุลราชธานี
มีต้นทุนทางความรู้ด้านการท�าเกษตรอินทรีย์อยู่มากมายหากทาง
ราชการหนุนจะไปได้ แต่ต้องเริ่มต้นด้วยสร้างความเข้มแข็ง ศรัทธา
ให้ผู้ที่ท�าอยู่แล้วขยายวงแลกเปล่ียนไปเร่ือยๆ” นำยอุบล อยู่หว้ำ 
เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือกจังหวัดยโสธร กล่ำว 

 “ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นเรื่องข้าวหอมมะลิ การท่องเที่ยว 
การค้าชายแดน ไม่มีเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยตรง การที่บอกว่ามีการ
เติบโตมีความต้องการมาก ห้างไม่พอขายน้ันก็มีค�าถามว่าแล้วท�าไม
คนยังปลูกน้อย จาก 4 ล้านไร่ปลูกเพียง 2 หมื่นไร่ เป็นเรื่องน่าคิด 
ส่วนตวัคดิว่าเป็นเรือ่งยาก แต่ถ้าในระดับปลอดภยักม็โีอกาสเป็นไปได้” 
นำยวิสิฏฐ มณีวรรณ หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดฯ 
กล่ำว 

 “ทกุวนัน้ีคนดแูลสขุภาพตวัเองมากย่ิงข้ึน ท้อปซปุเปอร์มาร์เก็ต
พยายามตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุ่มน้ีซึง่มมีากข้ึนเร่ือยๆ 
และพยายามจะน�าสินค้าที่ผลิตโดยคนอุบลฯ เอง แต่ท่ีผ่านก็ยังมี
จ�านวนน้อยไม่เพยีงพอต่อความต้องการ หากเกษตรกรทีป่ลกูพชืแบบ
ปลอดสารพษิสนใจสามารถตดิต่อได้ทีท้่อปซปุเปอร์มาร์เกต็ห้างเซน็ทรลั
อุบลฯ ได้ ทางห้างยินดีสนับสนุน” นำยทศพล เมืองชินบัญชร
ผู้จัดกำรบริษัทท้อปซุปเปอร์มำร์เก็ตจ�ำกัด สำขำอุบลรำชธำนี กล่ำว

 ทั้งหมดน้ีคือควำมคิดเห็นส่วนหนึ่งที่เกิดข้ึนใน “เวทีปฏิรูป
ประเทศไทย ปฏริปูอบุล ฮ่วมเฮด็ ฮ่วมส่ำง อนำคตเมอืงอบุล ในปี 2565” 
ซึง่ได้ท�ำให้ภำคเีครอืข่ำยทีเ่กีย่วข้อง มองเห็นภำพสถำนกำรณ์ปัจจบุนั
ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ร ่วมกัน อันจะน�ำไปสู่กำรหำแนวทำง
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กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในอนำคต

 และน่ีก็คือกิจกรรมส�ำคัญที่ช ่วยหนุนน�ำประเด็นเกษตร
อินทรีย์ให้กลำยเป็นกระแสในจังหวัดอุบลรำชธำนี

      o สามประสาน...ภาคีหนุนงานสานพลัง 

 กำรขับเคลื่อนงำนสมัชชำสุขภำพจังหวัด เป็นงำนท่ีเกิดขึ้น
จำกควำมร่วมมือร่วมใจกันของภำคีเครือข่ำย ซึ่งไม่ได้มีกฎข้อก�ำหนด
หรือข้อบังคับให้ท�ำ ดังนั้นกำรขับเคล่ือนในประเด็นต่ำงๆ จึงมัก
ด�ำเนินไปแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ส�ำหรับประเด็น “เกษตรอินทรีย์” 
นับว่ำเป็นควำมโชคดีที่ประเด็นนี้มีจังหวะและโอกำสที่เหมำะสม 
เน่ืองจำกภำคีเครือข่ำยแต่ละภำคส่วนต่ำงก็ให้ควำมส�ำคัญกับ
ประเด็นนี้อยู่แล้ว จึงท�ำให้กำรขับเคล่ือนมีควำมรวดเร็วและลงตัว
มำกกว่ำประเด็นอื่น

 “ภาคีเครือข่ายเขาท�ากันอยู่แล้ว เพียงแต่สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดไปเป็นตัวกระตุ้น เป็นตัวประสานเชื่อมต่อให้ภาคีได้มาเจอกัน 
ท�างานร่วมกนั อกีประเดน็ทีส่�าคญัคอืคนอุบลจะมนีสิยัชอบเกือ้กลูกนั 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ดังนั้นเวลามีงานอะไรก็จะไปช่วยกัน” 
คุณจงกลนี ศิริรัตน์ ผู้จัดกำรมูลนิธิประชำสังคมจังหวัดอุบลรำชธำนี 
และทีมเลขำนุกำรกิจสมัชชำสุขภำพจังหวัดอุบลรำชธำนี กล่ำว

  ภำคีเครือข่ำยที่เข้ำร่วมขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์
ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วน คอื 1.) หน่วยงานวิชาการ ได้แก่ โครงกำร 
EFFU หรือโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเกษตรกรด้ำนเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
อำกำศ จงัหวดัอบุลรำชธำน ีด�ำเนินกำรโดยมหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี
(UBU) สนับสนุนงบประมำณด�ำเนินงำนโครงกำรโดยสหภำพยุโรป 
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สถำนศกึษำในพืน้ทีจ่งัหวัดอบุลรำชธำน ีและ สถำบนัอดุมศกึษำในพืน้ที่
จังหวัดอุบลรำชธำนี เช่น มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอุบลรำชธำนี เป็นต้น 2.) หน่วยงานรัฐ ได้แก่ ส�ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดอุบลรำชธำนี ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดอุบลรำชธำนี
ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัอบุลรำชธำน ีและ โรงพยำบำลสรรพสทิธิ
ประสงค์ 3.) ภาคประชาชน ได้แก่ สื่อสร้ำงสุขอุบลรำชธำนี และ
มูลนิธิประชำสังคม

 ทั้ง 3 ภำคส่วนนี้ได้ร่วมกันถักทองำนด้วยควำมเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน อันเป็นพื้นฐำนนิสัยของคนอุบล ที่มักจะช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอย่ำงเต็มใจ ท�ำให้กำรบูรณำกำรงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น

  “การที่มีภาคีมาร่วมกันท�างาน ก็เหมือนการได้เพื่อน เพราะ
ถ้าเรามีเพื่อนเราก็จะสามารถท�างานนี้ได้อย่างยั่งยืน เพราะเพ่ือนจะ
ช่วยกัน เช่น พอเราท�าประเด็นสมัชชาเสร็จ คุณสุชัย สื่อสร้างสุข
ก็บอกว่าจะไปสอนเรื่องการสร้างสื่อให้เด็ก เพื่อให้เด็กผลิตสื่อเรื่อง
ยาฆ่าหญ้า เรียนรู้เรื่องพิษภัยสารเคมี พวกเราชาวสาธารณสุขก็ไป
ช่วยกัน คุณสุชัยเขาถนัดเทคนิค ก็จะไปสอนเทคนิคการผลิตสื่อ 
แต่เนือ้หาวชิาการพีก็่จะชวนเกษตรกรไปสอนเรือ่งพิษภยั ท่านอาจารย์
สงัวาลย์ทีอ่ยูร่าชภัฎทีเ่ขารูเ้รือ่งยาฆ่าหญ้ากไ็ปสอนไปช่วยกนั คอืถ้าเรา
รู้จักกันมากขึ้น บูรณาการงานซึ่งกันและกันมันก็จะง่ายข้ึน อย่างเช่น
คุณสุชัยมีสื่ออยู่แล้ว เขาก็จะท�าเป็นศูนย์ข้อมูล ดังนั้นเวลาใครมี
ข้อมลูอะไร เขากจ็ะมาบอกกัน แล้วทางคณุสุชัยก็จะไปท�าข่าว เรากจ็ะ
รู้ช่องทาง ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งนี้มันคือปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้งานส�าเร็จ คือ
เราต้องเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อกัน มีอะไรก็ไม่ทอดทิ้งกัน” คุณกำญจนำ 
มหำพล เภสัชกร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข 
สสจ.อุบลฯ กล่ำว
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  “การขับเคลื่อนงานสมัชชาจะต้องมีคนที่มาประสานทุกฝ่าย
เข้าด้วยกัน คนประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานสมัชชาอย่างพี่ตุ๊กตา 
(คุณจงกลนี ศิริรัตน์) มูลนิธิประชาสังคม เขาก็ต้องใจรักที่จะเชิญ
คนจากภาคส่วนต่างๆ มาพูดคุยกัน เพราะว่าการท�ากระบวนการ
สมชัชาหากไม่มเีพือ่นมาร่วมกนัขับเคลือ่น งานกจ็ะไม่เกดิ แล้วทกุฝ่าย
ทีม่า แต่ละคนกจ็ะมาแบบจติอาสา ทกุคนมาเพือ่ท่ีจะช่วยกนั มนัเป็น
เรื่องที่ดีงามที่ทุกหน่วยงานมาร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์
แบบนี้” คุณอมรรัตน์ วิลำวรรณ นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร 
ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุบลรำชธำนี กล่ำว

 ท่ีผ่ำนมำ กระบวนกำรสมชัชำสขุภำพได้น�ำพำคนต่ำงเส้นทำง
แต่มเีป้ำหมำยเดียวกัน มำร่วมกันสร้ำงสงัคมเกษตรอนิทรย์ีในจงัหวดั
อุบลรำชธำนี และแน่นอนว่ำแต่ละฝ่ำยต่ำงก็มีบทบำทหน้ำที่ที่ต้อง
รบัผดิชอบตำมภำรกจิในองค์กรของตน แต่เมือ่ทกุคนได้มำร่วมกนัคดิ
ร่วมกันท�ำ ร่วมกันขับเคลื่อนงำนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด ก็ท�ำให้
ทุกคนเกิดควำมตระหนักว่ำ การท�างานใหญ่ใจต้องมุ่งมั่น และ
ทีส่�าคญัต้องมี “เพือ่น” ร่วมอดุมการณ์ งานจงึจะสามารถเดนิหน้า
ได้อย่างคล่องตัว

 เอกสำรมติของประเด็นเกษตรอินทรีย์นี้เกิดจำกกระบวนกำร
ท�ำงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ และมีกำรรับฟังควำมเห็นภำคส่วน
ต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง จนได้เป็นร่ำงยุทธศำสตร์ ที่ระบุเงื่อนไขให้มี
กำรประกำศเป็นวำระจังหวัด และออกแบบกลไกขับเคลื่อนนโยบำย
ในรูปคณะกรรมกำรศูนย์เกษตรอินทรีย์ เนื้อหำสำระประกอบด้วย
วสิยัทศัน์ “อบุล...รำชธำนแีห่งเกษตรอนิทรีย์” มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรขับเคล่ือนที่
ครอบคลุมกำรออกแบบระบบกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจร 
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พร้อมทั้งระบุบทบำทขององค์กรที่เกี่ยวข้องว่ำมีหน้ำที่อะไรบ้ำง
ในแต่ละยุทธศำสตร์ นับเป็นข้อเสนอนโยบำยที่คมชัดรัดกุมมำก
หลังจำกนั้น จึงไปเข้ำสู่ขั้นตอนกำรรับฟังควำมเห็นจำกผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียว่ำมีควำมคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่ำวอย่ำงไร โดยเชิญแต่ละ
ภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมำเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในเวที จำกนั้น
ทีมวิชำกำรก็จะน�ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกเวทีมำพัฒนำร่ำงข้อเสนอ
ในแต่ละประเด็น ก่อนที่จะน�ำร่ำงข้อเสนอนั้นมำหาฉันทามติใน

30

Ubon_Book_Final.indd   30 4/7/2560   13:56:29



31

ประกาศวาระ         

“อุบล...ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์”

31
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 กำรจุดกระแสเรื่องเกษตรกรรมในปี 2555 ที่มีกำรท�ำสมัชชำ
ปฏิรูประดับประเทศ จนกระทั่งมีกำรขับเคลื่อนในประเด็นเกษตร
อินทรีย์อย่ำงเข้มข้นในสมัชชำสุขภำพจังหวัด ปี 2556 นับว่ำเป็นกำร
จุดกระแสและเป็นกำรเร่ิมต้นกำรขับเคล่ือนงำนเกษตรอินทรีย์ที่ดี 
เพรำะเป็นกำรร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ำย ท�ำให้กำรขับเคล่ือนงำน
เป็นกำรขับเคลื่อนแบบมีเพื่อนร่วมเดินทำง ร่วมสำนพลังสร้ำงงำน
เพ่ือไปสู่เป้ำหมำย และเมื่อมีกำรจุดประเด็นเร่ืองเกษตรอินทรีย์
แล้วก็ได้มีการประกาศวาระอุบล...ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ 
อย่างเป็นทางการ โดยนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ในเทศกาล “กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 2” วันที่ 
14 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ ชัน้ G ห้ำงสรรพสนิค้ำซติีม้อลล์ สนุย์ีทำวเวอร์ 
เพือ่ให้ทุกคนได้รบัทรำบว่ำ ต่อไปน้ีประเดน็เกษตรอนิทรย์ีคือ “วาระ” 
ระดับจังหวัดที่ภาคีทุกภาคส่วนจะร่วมกันจับมือเพื่อก้าวไปสู่
การเป็น “ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” 

  โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนีได้กล่ำวเปิดงำนและ
ประกำศวำระฯ นี้ว่ำ การท�าเกษตรในปัจจุบันเต็มไปด้วยสารพิษ
จากปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งผู ้บริโภคคนเมืองและ
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ตัวเกษตรกรเอง การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจึงเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ แต่ปัจจุบันอาหารต่างๆ
ล้วนเจือปนด้วยสารเคมี วิถีชีวิตการกินอยู ่ของประชาชนจึง
น่าเป็นห่วง แม้กระทั่งข้าวที่เรารับประทานทุกวัน ดังนั้นหาก
เป็นไปได้ประชาชนควรเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมี 
ตนเองเหน็ว่าผูท้ีท่�าเกษตรอนิทรย์ี จงึเป็นผู้ทีม่บีญุคุณต่อแผ่นดนิ 
เป็นผู้ที่เสียสละ ควรได้รับการยกย่องและหนุนเสริม ด้วยเหตุนี้
ตนจึงลงนามหนุนวาระเกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี และประกาศ
ในการเทศกาลกินสบายใจ ปี 2 นี ้และหวงัว่าทกุภาคส่วนจะร่วมกนั
ผลักดันให้เป็นจริง….

 เมื่อพ่อเมืองแห่งอุบลรำชธำนีได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร 
ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนก็เริ่มหนุนงำนสำนพลังกันอย่ำงเต็มที่ 
ด้วยมุ่งหวังให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีกลายเป็นผู้ที่มี
ส่วนส�าคัญในการสร้างผลผลิตสีเขียวที่มีความปลอดภัยต่อ
สุขภาพ เพรำะในปี 2555 ที่ผ่ำนมำสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี
ได้มีกำรตรวจหำสำรก�ำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในเลือดของเกษตรกร 
โดยกำรตรวจระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบว่ำเกษตรกรจังหวัด
อบุลรำชธำนมีคีวำมเสีย่งต่อกำรรบัสำรพิษเข้ำสูร่่ำงกำยมำกถงึร้อยละ 
29.64 ซึ่งข้อมูลนี้สำมำรถบ่งบอกได้ชัดเจนว่ำ กำรท�ำเกษตรใน
อบุลรำชธำนใีนช่วงทีผ่่ำนมำ เตม็ไปด้วยกำรใช้สำรพษิทีส่ร้ำงอันตรำย
ให้กับสุขภำพทั้งต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค ดังนั้นหนทำงที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหำนี้ได้ก็คือ กำรส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก 
ใช้สำรเคมีในแปลงเกษตร และหันมำพึ่งพิงธรรมชำติด้วยกำรท�ำ 
เกษตรอนิทรย์ีทีม่คีวำมปลอดภยัต่อสขุภำพสงู และนีก่ค็อืเป้ำหมำยร่วม
ที่ภำคีเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลรำชธำนีจะต้องท�ำงำน
เชิงรุกร่วมกัน
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 หลงัจำกกำรประกำศวำระ “อบุล... รำชธำนีแห่งเกษตรอินทรีย์” 
เสรจ็สิน้ สิง่ทีเ่กดิข้ึนในเวลำต่อมำคอืกำรจดัตัง้กลไกขบัเคลือ่นนโยบำย 
โดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธาน ี
เพื่อด�ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ “อุบล....รำชธำนี
แห่งเกษตรอินทรีย์” มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนีเป็นประธำน 
ส่วนกรรมกำรประกอบด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้บริหำรองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัย
รำชภัฎอุบลรำชธำนี นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด พำณิชย์จังหวัด 
กำรค้ำภำยในจังหวัด ประชำสัมพันธ์จังหวัด นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด ปฏิรูปที่ดิน ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัดสหกรณ์จังหวัด 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 11 
ส�ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขต 4 ส�ำนักชลประทำนที่ 7 
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้ำว ศูนย์วิจัยข้ำว สถำนีพัฒนำที่ดิน และมีส�ำนักงำน
เกษตรจงัหวดัเป็นกรรมกำรและเลขำนกุำร ส่วนภำคเอกชนทีร่่วมเป็น
กรรมกำรประกอบด้วย ประธำนสมำคมโรงสีข้ำวจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ประธำนหอกำรค้ำ ประธำนสภำเกษตรกร นำยกสภำอุตสำหกรรม
นำยกสมำคมเพือ่ผูบ้รโิภค นำยกสมำคมเกษตรก้ำวหน้ำตระกำรพชืผล
ผู้จัดกำรสหกรณ์ไร้สำร เลขำธิกำรมูลนิธิส่ือสร้ำงสุข ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกังำนธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรอุบลรำชธำนี 

  ต่อมำคณะกรรมกำรเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนรองรับ ติดตำมประเมินผล เพื่อให้มีกำร
ขับเคลื่อนงำนอย่ำงจริงจัง ซึ่งคณะท�ำงำนฯ ดังกล่ำวประกอบด้วย
บุคคลำกรจำกภำคส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 1.คุณพรรณี เสมอภำค (โครงกำร 
EFFU) 2.ทีมงำนสื่อสร้ำงสุขอุบลรำชธำนี 3.คุณสังวำลย์ จันมูลศรี 
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(เครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ ต.โนนกลำง อ.ส�ำโรง) 4.ดร.สมุำล ี เงยวิจติร 
(ม.อบุลฯ) 5.ดร.วริญำ ครองยตุ ิ(คณะเกษตร ม.รำชภฏั) 6.คณุอมรรัตน์
วิลำวรรณ (สนง.พำณิชย์จังหวัด) 7.คุณอรรถยำ ลำพัน (สนง.เกษตร
จังหวัด) 8.คุณศศิธร จันทร์ขอนแก่น (รพศ.สปส.) 9.คุณกำญจนำ 
มหำพล (สนง.สสจ.)

 งำนแรกของกำรขับเคลื่อนเร่ืองเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลรำชธำนี คือการสร้างเป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้จังหวัด
อุบลราชธานีมีทิศทางในการพัฒนาประเด็นเกษตรอินทรีย์
ที่ชัดเจน โดยได้มีกำรวำงเป้ำหมำยร่วมกันไว้ 4 ข้อ คือ

เพ่ิมพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลรำชธำนีเป็นร้อยละ 
0.5-1.0 ภำยใน 4 ปี (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0.39) มีพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ร้อยละ 0.1-0.3 ที่ได้มำตรฐำนสำกล เช่น 
มำตรฐำนส�ำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์  (มกท.) 
มำตรฐำนสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ (International 
Federation of Organic Agriculture Movement; IFOAM) 
(ปัจจุบันมีฝ้ำยอินทรีย์ ACT-IFOAM 1,337 ไร่คิดเป็นร้อยละ 
0.022) และมีผู้บริโภคสินค้ำเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น

ประชำชนมีกำรด�ำเนินชีวิตแบบเกษตรอินทรีย ์บนฐำน
ควำมคดิเศรษฐกจิพอเพยีง อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของครวัเรอืน
ทั้งหมดในปีที่ 1 ภำยใน 4 ปี

เกิดศูนย์เรียนรู้ทำงด้ำนเกษตรอินทรีย์อย่ำงน้อยอ�ำเภอละ 
3 ศูนย์

สร้ำงเครอืข่ำยเกษตรอินทรย์ีในระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจงัหวัด

1.

 
 
 
 

2.

 
 
3. 

 
4.
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จากเป้าหมายข้างต้นน�าไปสู ่การก�าหนดยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนงานเกษตรอิทรีย์ 5 ข้อ ได้แก่

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งปัจจัย
กำรผลิต กำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยเพิ่มพื้นที่ เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลรำชธำนี
เป็นร้อยละ 0.5-1.0 ภำยใน 4 ปี และส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มพื้นที่
ให้บรรลุเป้ำหมำยเกษตรอินทรีย์มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 0.3 
ใน 3 ปี

ส่งเสริมกำรวิจัยในระดับชุมชน และพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อ
สนับสนุนเกษตรอินทรีย์

สนับสนุนและส่งเสริมกำรประกอบกำรที่เก่ียวข้องกับเกษตร
อินทรีย์

สนับสนุนและส่งเสริมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เกษตร
อนิทรย์ี ส่งเสริมควำมเข้ำใจและกำรบริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย์

บรูณำกำรพันธกิจขององค์กรทกุภำคส่วนในจงัหวดัอุบลรำชธำนี
ภำยใต้วำระ “อุบล...รำชธำนีแห่งเกษตรอินทรีย์”

1.

 

 

 
2.

 
3. 

 
4.

 
5.
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สู่ ขาเคลื่อน ...      

บทบาทของภาคีเครือข่ายส�าคัญ

37
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      o ส�านักงานเกษตรจังหวัด 

 เนื่องจำกจังหวัดอุบลรำชธำนียังไม ่มีแผนยุทธศำสตร์
กำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนระดับจังหวัดที่ชัดเจน ดังน้ันนำยวันชัย 
สิทธิวรชัย ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดในขณะน้ัน จึงได้มอบหมำยให้
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรเกษตร
อินทรย์ี จดัท�ำแผนยทุธศำสตร์จงัหวดัขึน้มำเพือ่รองรบักำรขบัเคลือ่น
งำนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด 4 ข้อ คือ

 1. กำรสร้ำงองค์ควำมรูเ้พือ่ขยำยเครือข่ำยกำรผลิต / กำรบริโภค 
    สินค้ำอินทรีย์

 2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

 3. กำรพัฒนำระบบกำรตรวจรับรอง เพื่อเพิ่มโอกำสในกำร 
             แข่งขัน

 4. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อน

 คุณอรรถยา ลาพัน เจ้าหน้าที่ส�านักงานเกษตรจังหวัด
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อุบลราชธานี ได้เล่ำถึงรำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ในแต่ละแผนว่ำ

 แผนที ่1 การสร้างองค์ความรูเ้พือ่ขยายเครอืข่ายการผลติ 
/ การบริโภคสินค้าอินทรีย์

 ต้องท�ำให้เกษตรกรทั่วไปรับรู้ว่ำกำรใช้สำรเคมีในกำรท�ำ 
กำรเกษตร ท�ำให้เกิดผลกระทบต่ำงๆ มำกมำย ทั้งเรื่องของสุขภำพ
ของเกษตรกร สขุภำพของผูบ้รโิภค ทีอ่ำจก่อให้เกิดโรคภยั นอกจำกน้ี
ยังท�ำให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสิ่งที่ต้องท�ำคือ กำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ หรือสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ที่ไม่ได้ท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยอำจใช้ช่องทำงในกำรสื่อสำรต่ำงๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ หรือส่ือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และต้องมีกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้ เพื่อส่งเสริมเรื่องระบบกำรผลิตที่ถูกต้อง โดยให้ควำมรู้
แก่เกษตรกร นักเรียน รวมทั้ง อสม. เพื่อให้องค์ควำมรู้ถูกแพร่ขยำย
ออกไปมำกยิ่งขึ้น 

 แผนที ่2 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การสร้างมลูค่าเพิม่ 

  ณ ขณะนี้มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้มีกำรส่งเสริมเรื่อง
กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ข้ำวอินทรีย์แล้ว ในส่วนของส�ำนักงำน
เกษตรจังหวัดเองก็จะพัฒนำเรื่องกำรรวมกลุ่ม จัดหมวดหมู่ และ
เตมิควำมรูเ้พือ่ให้ง่ำยต่อกำรพฒันำ โดยอำจจะมกีำรจดัตัง้กลุ่มผู้ผลิต 
จำกน้ันจึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน และพัฒนำเป็น
สหกรณ์ในภำยหลัง

 แผนที ่3 การพัฒนาระบบการตรวจรบัรอง เพ่ือเพิม่โอกาส
ในการแข่งขัน 
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  มีกำรพัฒนำโครงกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะ
เป็นกำรรับรองมำตรฐำนจำกส�ำนักมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
และกำรรับรองมำตรฐำนจำกภำยในจังหวัด 

 เมื่อมีควำมพร้อมเรื่องกำรผลิตแล้ว ก็จะมีกำรดูแลเรื่อง
กำรเพิ่มมูลค่ำให้กับผลผลิต เช่นกำรน�ำข้ำวมำผลิตเป็นข้ำวกล้องงอก 
เป็นต้น จำกนั้นส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดจะท�ำงำนร่วมกับส�ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดในกำรหำตลำดให้สินค้ำ เช่น ในตลำดนัดสีเขียว 
โรงพยำบำล เป็นต้น

 แผนที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน 

  กำรบรหิำรจดักำรเพ่ือให้เกิดกำรขบัเคลือ่นงำนเกษตรอินทรย์ี 
จะมีท้ังเรื่องกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
แผนยุทธศำสตร์ของจังหวัด และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำร
สร้ำงศูนย์ปฏิบัติงำน ซึ่งอำจจะเป็นท่ีส�ำนักงำนเขตจังหวัด หรือที่
มูลนิธิประชำสังคม 

 นอกจำกนี้ยังมีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของจังหวัด โดยกำร
จัดท�ำฐำนข้อมูลเกษตรอินทรีย์จังหวัด ซึ่งจะต้องมีกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับป้อนฐำนข้อมูลขึ้นมำเพื่อให้ผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่ว่ำจะเป็นเกษตรกร ผู้บรโิภค หน่วยงำนภำครัฐและผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง
สำมำรถเข้ำไปใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยกำรท�ำงำนทั้งหมดน้ีได้มีกำร
ของบประมำณสนับสนุนในส่วนของงบพัฒนำจังหวัดหรืองบกลุ่ม
จังหวัด ปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ภำยในจังหวัด 
ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีกำรจัดสรรงบเพื่อกำรพัฒนำด้ำนนี้  

 ในส่วนทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดอุบลราชธานี คุณอรรถยำ ลำพัน ได้กล่ำวถึงเรื่องนี้ว่ำ 
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 “เกษตรอินทรีย์น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับทางออกให้
กับการแก้ปัญหาในเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งตัวส�านักงานเกษตร
จังหวัดเรารับภาระอยู่ เรายอมรับว่าภาคการเกษตรเรามีปัญหาเรื่อง
สุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเคมี ส่วนเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็มีปัญหา
เรื่องผลผลิตไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นัก ดังนั้นถ้าเราสามารถผลักดันเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย ผมมองว่าเราจะ
สามารถบรรเทาปัญหาเหล่าน้ีไปได้มาก ทางหนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาได้
กค็อืภาครฐัต้องเข้ามาสนบัสนนุ ซึง่ปัจจบุนัทศิทางของเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น อาจจะสามารถเพิ่มพื้นที่
ได้มากกว่า 58,000 ไร่ ภายในปี 2560 เน่ืองจาก 1.เรามตีลาดนัดสีเขียว
ซึ่งเป็นระบบตลาดสินค้าอินทรีย์ที่ชัดเจนของจังหวัด 2.เรามีกลุ่ม
องค์กรและภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง 3.ปัจจุบันการใช้
สารเคมหีรอืเคมภีณัฑ์ภายในจงัหวัดลดน้อยลงมาก ซึง่ท�าให้มแีนวโน้ม
ที่ประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย 4.คนอุบลราชธานีให้ความส�าคัญ
เรื่องการบริโภคและการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น” 

 ปัจจบุนัจงัหวัดอบุลราชธานีได้มกีารสนบัสนนุงบประมาณ
ส�าหรับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้ง 4 แผนนี้แล้ว

      o ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 

 ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดัน
วำระ “อุบล...รำชธำนีแห่งเกษตรอินทรีย์”ในฐำนะคณะท�ำงำนฯ 
ขบัเคลือ่นวำระฯ โดยแรกเริม่เดมิที ส�ำนกังำนพำณชิย์จงัหวดัจะท�ำงำน
ส่งเสริมด้ำนกำรตลำดแก่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์บำงกลุ่มอยู่แล้ว 
แต่ยังไม่มีกำรท�ำงำนเช่ือมโยงกับหน่วยงำนอื่น จนกระทั่งได้รับกำร
เชิญชวนจำกมูลนิธิประชำสังคมจังหวัดอุบรำชธำนีให้มำเข้ำร่วมเวที
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สมัชชำสุขภำพในปี 2556 เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดอุบลฯ ร่วมกัน ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดจึงได้เร่ิมเข้ำมำ
ขบัเคล่ือนงำนไปพร้อมๆ กบัคณะท�ำงำนฯ โดยคณุอมรรตัน์ วลิาวรรณ 
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี ได้เล่ำว่ำ กำรสนับสนุนกำรตลำดให้กับกลุ่มเกษตรกร
อินทรีย์นั้น ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดถือว่ำเป็นหน่วยงำนปลำยน�้ำ
ที่จะท�ำงำนเรื่องกำรส่งเสริมกำรตลำด ซึ่งในกำรส่งเสริมกำรตลำด
ให้กับเกษตรกรแต่ละกลุ ่มจะต้องดูถึงศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำ
ของเขำด้วย ซึ่งหำกเกษตรกรยังมีก�ำลังกำรผลิตน้อยก็ต้องให้
หน่วยงำนอื่น เข ้ำไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนก่อน จำกนั้น
ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดจึงจะเข้ำมำต่อยอดกำรตลำดอีกที เช่น 
กลุ ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภำพศรีวิสุทธิ์ ของคุณศรีวิสุทธ์ิ ศรีสุรพล 
อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ มีพื้นท่ีปลูกข้ำวอินทรีย์เพียง 100 ไร่ จะท�ำให้
มีข้อจ�ำกัดในกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำด เพรำะผลผลิตจะไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำร ดังนั้นจึงต้องหำทำงขยำยพื้นที่นำข้ำวเพื่อเพิ่ม
ปริมำณผลผลิตให้มีมำกเพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งกำร
ส่งเสริมด้ำนผลผลิตนี้ภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ในจังหวัดจะมีบทบำท
เข้ำไปช่วยส่งเสริม เช่น อุตสำหกรรมจังหวัดส่งเสริมเรื่องกำรแปรรูป
ผลผลติ มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนีส่งเสรมิเรือ่งกำรขยำยพืน้ท่ีปลกูข้ำว 
เป็นต้น ขณะที่ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดจะเป็นฝ่ำยส่งเสริมเรื่อง
กำรตลำด เช่นกำรเชิญไปออกตลำดตำมที่ต่ำงๆ แต่ทั้งน้ีก็ต้องมี
ผลผลิตที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรท่ีเพ่ิมมำกข้ึนจำกกำรส่งเสริม
กำรตลำดด้วย

 งำนส่งเสริมกำรตลำดที่ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดท�ำอยู่
ตอนน้ีคือ กำรส่งเสริมกำรตลำดให้กับเกษตรกรที่ขำยสินค้ำอินทรีย์
ในตลำดนัดสีเขียวที่จัดทุกวันเสำร์ที่ห้ำงสรรพสินค้ำซิตี้มอลล์สุนีย์ 
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แกรนด์ โดยหลังจำกที่เกษตรกรขำยของเสร็จแล้ว เกษตรกรและ
คณะท�ำงำนขับเคลื่อนวำระฯ จะประชุมร่วมกันเพื่อสรุปกำรค้ำขำย
สินค้ำเกษตรอินทรีย์ในวันน้ัน ซึ่งทำงส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดก็จะ
เข้ำร่วมกำรประชุมและคอยให้ค�ำแนะน�ำพร้อมทั้งสนับสนุนเรื่อง
กำรตลำดทีจ่ะต้องเดนิหน้ำต่อไป นอกจำกนี ้ส�ำนกังำนพำณชิย์จงัหวัด
ยังได้ส่งเสรมิกลุม่เกษตรกรอนิทรย์ีบำงกลุ่มทีม่ศีกัยภำพ เช่น กลุ่มอีสำน
อำรมณ์ดี และกลุ่มสมุนไพรปทุมทิพย์ ในกำรออกตลำดท่ีกรุงเทพ
และต่ำงจังหวัด

 ในส่วนของกำรอบรมสัมนำเพื่อพัฒนำศักยภำพ ส�ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดได้มีกำรจัดสรรงบประมำณที่จะช่วยสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์เรื่องกำรอบรมเกี่ยวกับปัจจัย
กำรผลิต กำรแปรรูป กำรบรรจุถุง และกำรออกจ�ำหน่ำย โดยบำงครั้ง
เป็นกำรอบรมโดยส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเอง และในบำงคร้ัง
ก็เข้ำไปร่วมวงกับกำรอบรมสัมนำของภำคีเครือข่ำย เป็นต้น 

 ปัญหำและอุปสรรคกำรขับเคล่ือนในตอนนี้คือ หน่วยงำน
ต่ำงๆ ยังไม่มีงบประมำณสนับสนุนจำกทำงจังหวัดในกำรขับเคลื่อน
งำนวำระฯ แต่ทำงส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดและภำคีเครือข่ำยก็ได้
หำทำงออกด้วยกำรเชญิหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องมำให้ควำมรูแ้ก่เกษตรกร
และผู้บริโภคในตลำดนัดสีเขียว ซึ่งถือเป็นกำรเชื่อมประสำนเพื่อให้
งำนเคลื่อนแม้จะมีอุปสรรคเรื่องงบประมำณ 

 “ถ้าเราได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดแล้ว ทุกคนก็
จะสามารถขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ตามแผนได้ สามารถส่งเสริมเรื่อง
การขยายพืน้ทีป่ลกูเกษตรอนิทรย์ีให้เพิม่มากขึน้ได้ อตุสาหกรรมจงัหวดั
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็จะได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการแปรรูป 
และตรวจรับรอง สาธารณสุขก็จะเข้ามาดูเร่ืองของการขออนุญาต
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มาตรฐาน ส่วนทางส�านักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะได้ดูแลส่งเสริมด้าน
การตลาดได้อย่างเต็มที่” คุณอมรรัตน์กล่ำวทิ้งท้ำย

 เป็นเรื่องน่ายินดีที่ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการ
จดัสรรงบประมาณส�ารบัการขบัเคลือ่นประเด็นเกษตรอนิทรีย์แล้ว
ดังนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถ
ขับเคลื่อนงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่วางไว้
ได้หรือไม่

      o มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 หำกกล่ำวถึงกำรด�ำเนินงำนขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์
ในจังหวัดอุบลฯ โต้โผหนึ่งซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำงรูปธรรม
มำกมำย ก็คือ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้าน
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ” หรอื EFFU ด�ำเนนิกำรโดย มหำวิทยำลยั
อบุลรำชธำนี ภำยใต้กำรสนบัสนุนงบประมำณจำกสหภำพยโุรป (EU)

 คุณพรรณี เสมอภาค Project Director เล่ำถึงท่ีมำของ
โครงกำร EFFU ว่ำ เดิมทตีนเองเคยเป็นผูอ้�ำนวยกำรศนูย์เกษตรอนิทรย์ี
ที่จังหวัดยโสธรมำก่อน และได้เริ่มเข้ำมำเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมขอ
งบประมำณโครงกำรจำก EU ที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ตั้งแต่ปี 2554 
เมือ่ได้รบัอนมุตัจิำก EU คณุพรรณีก็ได้เข้ำมำท�ำหน้ำที ่Project Director 
ของโครงกำรฯ เพือ่ขับเคลือ่นงำนเกษตรอนิทรีย์ในจงัหวดัอุบลรำชธำนี
ในปี 2556 ภำยใต้วัตถุประสงค์ “ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบ
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหาร และการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับ
สภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงไป” โดยมีระยะเวลำด�ำเนินงำน 4 ปี
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มพีืน้ทีน่�ำร่องใน 11 อ�ำเภอของจงัหวดั เช่น กลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนหมู 
ต�ำบลขำมเปี้ย อ�ำเภอตระกำรพืชผล กลุ่มเกษตรกรบ้ำนทองหลำง 
ต�ำบลท่ำโพธิ์ศรี อ�ำเภอเดชอุดม กลุ่มเกษตรกรบ้ำนหนองมัง ต�ำบล
โนนกลำง อ�ำเภอส�ำโรง เป็นต้น

 จำกกำรศึกษำสถำนกำรณ์เกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบล
ต้ังแต่ปี 2554 ก่อนที่จะท�ำโครงกำร คุณพรรณี พบว่ำ เกษตรกร
ที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ที่นี่ ยังไม่มีกำรรวมตัวกันเพื่อพัฒนำงำน ท�ำให้
เกษตรอินทรีย์ในอุบลฯ ไม่โดดเด่นเท่ำจังหวัดยโสธรและสุรินทร์ 
คณุพรรณีจงึมคีวำมคดิว่ำโครงกำรน้ีจะสำมำรถช่วยสร้ำงเสรมิศกัยภำพ
ให้กับเกษตรกรได้มำก แต่ทั้งนี้ก็ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำย
ภำคส่วน โดยเริ่มจำกคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ไม่ว่ำจะเป็นคณำจำรย์จำกคณะเกษตรศำสตร์ คณะบริหำรธุรกิจ 
คณะรฐัศำสตร์ และคณะศลิปกรรมศำสตร์ ทีม่คีวำมคดิร่วมกันในกำร 
น�ำองค์ควำมรู ้มำช่วยส่งเสริมและพัฒนำวงกำรเกษตรอินทรีย์
ให้ก้ำวหน้ำ และช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับเกษตรกร 

 “เรามีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยมีคณาจารย์
จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลับอุบลราชธานีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น 
คณะเกษตรศาสตร์เข้ามาดูเรื่องการแปรรูป คณะบริหารธุรกิจดูเรื่อง
การตลาด คณะรัฐศาสตร์ดูเรื่องนโยบาย และคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดูเรื่องการติดตามประเมินผล เป็นต้น”

 การท�างานโครงการ EFFU มเีป้าหมายทีต้่องไปให้ถงึ 4 ข้อ 
คือ

 เป้าหมายที ่1 มเีกษตรกรท�าเกษตรอนิทรย์ีทีไ่ด้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จ�านวน 200 ครอบครัว
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 คุณพรรณีเล่ำว่ำ ที่ผ่ำนมำมีเกษตรกรสมัครใจมำเข้ำร่วม
โครงกำรกว่ำ 305 คน ซึง่ทัง้ 305 คนนีจ้ะผ่ำนกำรอบรมเรือ่งมำตรฐำน
เกษตรอินทรีย์ และกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่กำรดูแลดิน กำรใช้ปุ๋ย
บ�ำรุงพืช รวมไปถึงกำรป้องกันโรคแมลง 

 จำกนั้นก็จะมีกำรน�ำหนังสั้นไปใช้บอกเล่ำถึงพิษภัยของ
สำรเคมีให้เกษตรกรได้รับทรำบ รวมทั้งชวนเกษตรกรให้ทดลองท�ำ
หนังส้ันเพ่ือเผยแพร่ลงใน Youtube จนเกิดหนังสั้นเกี่ยวกับกำรท�ำ
เกษตรอนิทรย์ีจ�ำนวน 24 เรือ่ง ซึง่จำกกำรได้ร่วมกนัท�ำหนังสัน้ในครัง้นี้ 
ได้ท�ำให้เกษตรกรมคีวำมตระหนกัถึงพษิภยัของสำรเคม ีและมคีวำมรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์มำกขึ้น

 จดุทีน่่ำสนใจอกีอย่ำงของโครงกำรกค็อื กำรแบ่งระดบัเกษตรกร
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับที่ใช้สำรเคมี      
 2. ระดับที่ใช้ปุ๋ยเคมี      
 3. ระดับที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มียี่ห้อ     
 4. ระดับก�ำลังปรับเปลี่ยนสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์  
 5. ระดับที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

  โดยกำรแบ่งระดับของเกษตรกรในคร้ังน้ีจะช่วยให้โครงกำร 
EFFU และเกษตรกรได้รูว่้ำแต่ละคนอยูท่ีร่ะดบัไหน ก่อนท่ีจะสอบถำมว่ำ
มีใครต้องกำรเข้ำร่วมกำรปรับระดับมำตรฐำนของตนเองสู่กำรเป็น
เกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ท่ีได้มำตรฐำนบ้ำง ซึ่งในตอนนั้นมี
เกษตรกรที่สนใจรวมทั้งสิ้น 107 คน 

 ต่อมำ โครงกำรได้จัดท�ำคู ่มือมาตรฐานการท�าเกษตร
อนิทรย์ี เพือ่แจกจ่ำยให้กบัเกษตรกร และจดัตัง้คณะกรรมการรบัรอง
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มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ี พร้อมทัง้ฝึกอบรมเกษตรกรให้กลายเป็น
ผู้ช่วยตรวจสอบมาตรฐานการท�าเกษตรอินทรีย์ (คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน) เพื่อช่วยให้พวกเขำซึมซับองค์ควำมรู้ไปด้วยในตัว 
จำกนั้นทุกฝ่ำยก็จะลงพื้นที่ไปดูแปลงเกษตรของสมำชิกแต่ละคน 
ส่วนกำรควบคุมมำตรฐำนนั้นเกษตรกรจะต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
จำกคณะกรรมกำรควบคุมภำยในก่อน 

 นอกจำกน้ียงัมกีารต่อยอดการเรยีนรูร่้วมกบัภาคเีครอืข่าย
ต่างๆ เช่น ไปเรียนรู ้กำรท�ำปุ ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองปุ๋ย ซึ่งเป็น
โครงกำรทีม่หำวทิยำลยัรำชภฏัอบุลรำชธำนที�ำร่วมกบัคณะวศิวกรรม
และอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กำรท�ำ
ปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มรำชธำนีอโศกจังหวัดอุบลรำชธำนี และกำรท�ำ
บรรจุภัณฑ์สุญญำกำศของสำธำรณสุข เป็นต้น 

 เมื่อเรียนรู้ผ่ำนกำรดูงำนในท่ีต่ำงๆ แล้ว สมำชิกเกษตรกร
ในโครงกำรก็ต้องสร้ำงผลผลิตของตัวเอง โดยกำรสร้ำงแบรนด์
ข้ำวอินทรีย์ “บักห�าน้อย” ออกมำ ซึ่งได้รับควำมช่วยเหลือจำก
โครงกำรฯ ในกำรท�ำกำรตลำด เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้ำ
ที่จะมำซื้อผลผลิต

 ส่วนผลผลิตอื่นๆ ก็ได้มีกำรน�ำไปขำยในตลาดนัดสีเขียว
ซ่ึงเป็นตลำดนัดที่เกิดขึ้นจำกกำรผลักดันของมูลนิธิสื่อสร้ำงสุข
อุบลรำชธำนี ร่วมกับภำคีเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์

 “การท�าตลาดนัดสีเขียว สื่อสร้างสุขจะเป็นคนน�า แล้วเราไป
ร่วมเป็นภาคีจัดงาน เพราะเราเป็นคณะกรรมการตลาดสีเขียวด้วย 
ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานเช่น สาธารณสุข 
เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัดโดยแต่ละคนก็จะมาท�างานร่วมกัน
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เหมือนเป็นเพื่อน ทุกคนจะรู้ใจกันหมด จะรู้ว่างานไหนใครมีบทบาท
อะไร ถ้าเขาเป็นคนน�า เราก็จะเดินตาม หนุนกันไป ใครมีเงินก็ลงเงิน 
ใครมีแรงก็ลงแรง”

  นอกจำกผลลัพธ์ที่กล่ำวในข้ำงต้น หลังจำกด�ำเนินโครงกำร
ยังมีกำรจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์” ในพื้นที่ต่ำงๆ เพื่อให้
กลำยเป็นแหล่งกระจำยควำมรู ้เรื่องกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยมี
ศูนย์อยู ่ในพื้นท่ีต่ำงๆ เช่นมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี หนองบ่อ
หนองมัง  ดอนหมู และวัวเถิง เป็นต้น 

 เป้าหมายที่ 2 มีการวิจัยพัฒนารูปแบบการท�าเกษตร
อินทรย์ีในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศทีเ่หมาะสม
กับเกษตรกรรายย่อย โดยการผสมผสานความรู้เดิมและข้อมูล
จากการวิจัย

  หลังจำกท่ีได้วำงเป้ำหมำย โครงกำร EFFU ก็ได้ศึกษำ
ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศของบ้ำนบัวเทิง และ
บ้ำนดงบัง โดยได้ร่วมมือกับศูนย์จัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ (CCKM) คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ในกำรเข้ำไปศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นจริงกับเกษตรกรตัวจริงในพื้นที่ 
จำกนั้นจึงน�ำควำมรู้ไปบอกต่อเกษตรกรเรื่องกำรจัดกำรกับปัญหำ
แต่ละเรื่อง โดยคณำจำรย์แต่ละคณะของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
จะมำร่วมให้ควำมรู้ เช่น คณะเภสัชศำสตร์มำให้ควำมรู้เรื่องกำรผลิต
สมุนไพรอินทรีย์แบบครบวงจร คณะศิลปกรรมศำสตร์เข้ำมำร่วม
ศึกษำปัญหำผลกระทบในกำรท�ำเกษตรอินทรีย์แต่ละพื้นท่ี ส่วน
คณะเกษตรศำสตร์ก็ศึกษำเรื่องโรคของพืชในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่ำง
เช่น กำรเกิดปัญหำเพลี้ยกระโดด โดยทำงอำจำรย์จะเป็นคนรวบรวม
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ มำให้ชำวบ้ำน จำกน้ันชำวบ้ำนก็จะช่วยกันดูและ
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เลือกวิธีมำทดลองปฏิบัติว่ำวิธีไหนใช้ได้ผล เป็นกำรเรียนรู้และ
ทดลองจริงเพื่อแก้ไขปัญหำจริงในพื้นที่ 

 “จุดเด่นของงานวิจัยเราคือการเอาประเด็นปัญหาจริง 
สถานการณ์จริงจากแปลงเกษตร และตัวเกษตรกรจริง มาศึกษาและ
ทดลองปฏิบัติจริงร่วมกัน” 

 เป้าหมายที่ 3 มีการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูปและการขยายผล
การท�าเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรที่สนใจ

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 เกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
EFFU ได้เข้ำรับกำรอบรมเรื่องกำรจัดตั้งสหกรณ์ จำกวิทยำกรซึ่งเป็น
นักวิชำกำรช�ำนำญกำร จำกส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ซึ่งกำรอบรมครั้งน้ีจะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรจัดตั้ง 
“สหกรณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลรำชธำนี” เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กบัสมำชกิในกำรผลกัดันและส่งเสรมิเกษตรอินทรย์ีอย่ำงครบวงจร 
โดยจะมีกำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิตในรำคำที่ถูกกว่ำท้องตลำด 
กำรปล่อยกูส้�ำหรบัผูท้ีข่ำดแคลน เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต กำรส่งเสริม
กำรแปรรูป ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด ซึ่งสหกรณ์สำมำรถก�ำหนดรำคำ
ผลผลติร่วมกนัได้ อีกทัง้มสีวัสดกิำร ส่งเสรมิกำรออมทรพัย์ กำรปันผล
ต่ำงๆ โดยสหกรณ์จะเป็นองค์กรที่ยืนยันควำมเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร
อินทรีย์ว่ำจะมีตลำดรองรับผลผลิตแน่นอน 

 หลังจำกกำรอบรมในครั้งนี้ ก็ได้มีกำรขอจดทะเบียนสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลรำชธำนี ในช่วงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2557 
โดยมีส�ำนักงำนอยู่ที่ 141/1 หมู่ 8 ต�ำบลม่วงใหญ่ อ�ำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลรำชธำนี  
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 กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ผู ้สมัครสมำชิกจะต้อง
เสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 50 บำทต่อคน และต้องเสียค่ำหุ้น
แรกเข้ำ หุ้นละ 10 บำท จ�ำนวนแต่ไม่ต�่ำกว่ำ 10 หุ ้น นอกจำกน้ี
ยังมีกำรเปิดรับสมำชิกสมทบด้วย แต่สมำชิกสมทบจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงใดๆ นอกจำกสิทธิในกำรฝำกเงิน รับฟัง และรับบริกำร
ทำงวิชำกำรของสหกรณ์เท่ำนั้น 

 เป้าหมายที่ 4 มีแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ และการตระหนักของบุคคล องค์กร 
และหน่วยงานหลากหลายที่เกี่ยวข้อง 

 ปัจจุบันส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดอุบลรำชธำนีได้มีกำรท�ำ
แผนยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด เพื่อให้มีกำรขับเคลื่อน
เรื่องเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอย่ำงจริงจังแล้ว 

 แม้ว่างานจะบรรลตุามเป้าหมายเบือ้งต้นแล้ว แต่โครงการ 
EFFU ก็ยังคงต้องเดินหน้าสานต่องานเพ่ือส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัด
อุบลราชธานี เกิดความมั่นใจในการสร้างผลผลิตเกษตรอินทรีย์
มากยิ่งขึ้น

        o มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี

 มลูนธิปิระชำสงัคมอบุลรำชธำน ีเป็นองค์กรภำคประชำสังคม
ที่เกิดข้ึนในยุคแรกๆ มี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นผู้เร่ิมต้นก่อตั้ง
และเป็นประธำนคนแรก เริ่มต้นเข้ำมำเกี่ยวข้องกับสมัชชำสุขภำพ 
เมื่อปี 2543 ได้เข้ำร่วมในกระบวนกำรเคล่ือนไหวเพื่อกำรปฏิรูป
ระบบสุขภำพแห่งชำติ โดยมีส�ำนักงำนปฏิรูประบบสุขภำพแห่งชำติ 
(สปรส.) เป็นองค์กรหลักในกำรเชื่อมประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
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ภำคส่วนต่ำงๆ ของสังคม เพ่ือร่วมกันจัดท�ำ พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ 
กระบวนกำรจัดท�ำกฎหมำยครั้งนั้นได้กลำยเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของ
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ เป็นกำรเริ่มต้นกำรท�ำงำนแบบ
เครือข่ำย ไม่เน้นโครงสร้ำงท่ีเป็นทำงกำร เน้นกระบวนกำรเรียนรู้
ร ่วมกัน จำกจุดนี้ มูลนิธิประชำสังคมอุบลรำชธำนีได้กลำยเป็น
องค์กรหลักในกำรเชื่อมประสำนให้เกิดกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพ
จังหวัดมำโดยตลอด ในยุคกลำงจะมี อ.กำญจนำ ทองทั่ว เป็นแกน
ประสำน ต่อมำจึงส่งไม้ต่อให้ คุณตุ๊กตำ หรือ คุณจงกลนี ศิริรัตน์ 
เป็นตัวหลักของมูลนิธิเรื่อยมำ จนประทั่งในปี 2556 มีกำรพัฒนำ
กลไกและกระบวนกำรจัดสมัชชำสุขภำพจังหวัด โดยจัดตั้งกลไก
เลขำนกุำร เรยีกว่ำคณะท�ำงำนหน่วยเลขำนกุำรกจิ (นลส.) ประกอบด้วย
สำมภำคส่วน คือ มีมูลนิธิประชำสังคมอุบลรำชธำนีเป็นหน่วย
ประสำนหลัก ร่วมกับภำครัฐ และภำควิชำกำรในพื้นที่ 

 กำรท�ำงำนในนำมหน่วยเลขำนุกำรกิจ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของกำรประสำนควำมร่วมมือ โดยต้องท�ำหน้ำที่ทั้งกำรประสำน
นดัหมำย จดัประชุมคณะกรรมกำร คณะท�ำงำน จดัเวทรัีบฟังควำมเหน็ 
กำรรวบรวมข้อมูลงำนวิชำกำร กำรผลิตเอกสำร กำรกระตุ้นติดตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนเป็นระยะๆ ตลอดจนอ�ำนวยควำมสะดวกและ
สนับสนุนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และ
คณะท�ำงำนชุดต่ำงๆ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 

 มูลนิธิประชำสังคมอุบลรำชธำนีต้องท�ำหน้ำที่เชื่อมประสำน
องค์กรภำคีที่เก่ียวข้องท้ังสำมภำคส่วน โดยมองหำองค์กรที่บทบำท
ภำรกจิหลกั และทีม่คีวำมสนใจเคลือ่นไหวประเด็นต่ำงๆ อยู่ก่อนแล้ว 
เริ่มตั้งแต่กำรชักชวนให้เข้ำมำร่วมกลไกคณะกรรมกำรสมัชชำสุขภำพ
จังหวัด หรือ คณะท�ำงำนย่อยๆ ค่อยๆ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
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ผ่ำนกำรท�ำงำนโครงกำร หรือเวทีที่เขำสนใจ พัฒนำจนมำเป็น
องค์กรหลักในประเด็นที่มีควำมพร้อม แล้วขยำยวงควำมร่วมมือ
ไปเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เป็นทั้งหน่วยน�า 
หน่วยหนุน กระตุ้น และให้ก�าลังใจ

      o มูลนิธิสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี

 กำรเปิดพืน้ทีเ่พือ่ส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ี ถอืเป็นช่องทำงหนึง่
ที่จะช่วยปลุกกระแสเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอุบลรำชธำนีให้เป็น
ที่สนใจมำกขึ้น ซึ่ง “เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค” ก็ได้ท�ำ
หน้ำที่นั้นมำร่วม 3 ปีแล้ว….

 เทศกำลกินสบำยใจฯ เกิดขึ้นจำกกำรผลักดันของ “มูลนิธิ
สื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี” ภำยใต้โครงการส่ือเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
โดยได้รบักำรสนบัสนนุจำกส�ำนกังำนกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม 
สุขภำพ (สสส.) 

 ที่ผ่ำนมำโครงกำรสื่อเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงควำมม่ันคง
ทำงอำหำร ได้ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิต
รายการ “กินสบายใจ” ซึ่งเป็นรำยกำรโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร ผู้บริโภค และผู้ผลิต ให้ได้มำรู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมเห็น รวมทั้งซื้อขำยสินค้ำอินทรีย์ โดยออกอำกำศทำงช่อง 
sangsook channel วเีคเบิล้ทวี ีและทวีอีอนไลน์ www.sangsook.net  
นอกจำกนีย้งัมกีำรท�ำสือ่ทีบ่อกกล่ำวถงึโทษและพษิภยัของยำฆ่ำหญ้ำ 
กำรอบรมผลติหนังสัน้ให้กบัเดก็และเยำวชนในชมุชน และกำรผลติสือ่
ต่ำงๆ เช่น ป้ำย งำนแถลงข่ำว ละคร เป็นต้น 

 ส่วน “เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค” คือกิจกรรมที่เริ่ม
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จัดขึ้นในปี 2555 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้เผยแพร่ผลผลิตเกษตร
อินทรีย์สู่สำธำรณะ

 คุณสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข
อุบลราชธาน ีได้เล่ำถึงที่มำของเทศกำลกินสบำยใจฯ ว่ำ เกิดขึ้นจำก
กำรท่ีสื่อสร้ำงสุข ภำคีเครือข่ำย และเกษตรกรผู้ท�ำเกษตรอินทรีย์
ได้เห็นพ้องต้องกันว่ำควรจะมีกำรจัดงำนเทศกำลที่เผยแพร่แนวคิด
เกษตรอินทรีย์ และน�ำพำเกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ให้ได้มำพบปะ
พูดคุยและน�ำเสนอขำยสินค้ำของตนเองกับผู้บริโภคโดยตรง เมื่อได้
ข้อสรปุดงักล่ำว สือ่สร้ำงสขุและภำคเีครือข่ำยจึงได้มำวำงแผนร่วมกัน
และน�ำแนวคิดนี้ไปพูดคุยกับห้ำงสรรพสินค้ำซิตี้มอลล์สุนีย์แกรนด์ 
เพื่อขอควำมอนุเครำะห์เรื่องสถำนท่ีที่ใช้ในกำรจัดงำน ซึ่งทำงห้ำงฯ 
ก็ยินดีให้กำรสนับสนุนเต็มที่โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ส่วนงบประมำณ
ด้ำนกำรจดังำนสือ่สร้ำงสขุกไ็ด้รบังบประมำณสนบัสนนุจำกทำง สสส. 
จึงท�ำให้เกษตรกรไม่ต้องจ่ำยเงินค่ำเช่ำแผงแม้แต่บำทเดียว 

 เมื่อทุกอย่ำงได้มีกำรเตรียมกำรวำงแผนเรียบร้อยแล้ว 
เทศกาลกินสบายใจปีแรกก็ได้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 21-23 ธันวำคม 
2555 ณ ชั้น G ศูนย์อำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำซิตี้มอลล์สุนีย์แกรนด์ 
อ�ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี โดยกำรจัดงำนในคร้ังนี้จะเน้นเร่ืองกำร
เปิดพืน้ทีใ่ห้เกษตรกรทีท่�ำเกษตรอนิทรย์ีได้มำรวมตวักันเพือ่จ�ำหน่ำย
สินค้ำและเผยแพร่ควำมรู้เรือ่งเกษตรปลอดสำรกว่ำ 50 ร้ำน นอกจำกน้ี
ยังกำรแสดงดนตรีของวงดนตรีชำวนำ “ล�ำน�ำอีสำน” ผสำนกับวง
ดนตรีเครื่องเป่ำ UBRU Brand ของ มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี 
ที่ส�ำคัญคือมีเวทีเสวนำ “ฉันอยำกเป็นชำวนำ” และ “ก้ำวต่อไปของ
พืน้ทีอ่ำหำรปลอดภยัและควำมมัน่คงทำงอำหำร” อกีทัง้ยังมนีทิรรศกำร
กินเปล่ียนโลก กำรตรวจสำรปนเปื ้อน ซุ ้มอำหำรปลอดภัย และ
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กำรแสดงพันธุ์ข้ำวพื้นเมืองที่น่ำสนใจ

 ส่ิงที่น่ำประทับใจในกำรจัดงำนปีแรกก็คือ กำรสร้ำงสรรค์
พธิเีปิดทีแ่ปลกใหม่ นัน่คือ กำร “ฟำดข้ำว” และกำรท�ำพธีิไหว้ขอบคณุ
ชำวนำ โดย คุญวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
คุณสุนีย์ ตรียำงกูรศรี ประธำนกรรมกำรบริษัทในเครือก้ำวหน้ำกรุ๊ป
จ�ำกัด และนำยแพทย์สุรพร ลอยหำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี พร้อมกับตัวแทนภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อขอบคุณเกษตรกร
ที่ปลูกข้ำวและพืชผักปลอดสำรเคมีให้คนเมืองอุบลได้รับประทำน

 ส่วนเทศกาลกินสบายใจฯ ปีที่ 2 สื่อสร้ำงสุข สำธำรณสุข
จังหวัด และมูลนิธิประชำสังคม ได้คิดร่วมกันว่ำน่ำจะมีกำรประกำศ
วำระพิเศษ เพรำะในปี 2556 ที่ผ่านมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดได้มี
มติและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะร่วมกัน ภายใต้แนวคิด 
“อบุลราชธานจีดัการตนเอง สูส่งัคมสขุภาพ” โดยมเีป้ำหมำยร่วมกนั 
4 ข้อ และ 1 ใน 4 ข้อนั้นก็คือ “การมุ่งสู ่การเป็นราชธานีแห่ง
เกษตรอินทรีย์” ด้วยเหตุนี้ งำนเทศกำลกินสบำยใจฯ ปีที่ 2 จึงได้มี
กำรประกาศ “วาระอุบล...ราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” ในพิธีเปิด 
เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเร่ืองนี้
อย่ำงจรงิจงั โดยปีนีจ้ะเป็นปีทีม่กีำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนัของ
หลำยภำคส่วน ตัง้แต่ภำครฐั เอกชน นกัวชิำกำร องค์กรพฒันำเอกชน 
ที่ได้มำรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลฯ” 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่ือมโยง ส่งเสริม และให้ก�ำลังใจเกษตรกร
ผูผ้ลิตอำหำรปลอดสำรพิษ โดยเทศกำล “กนิสบำยใจ ห่ำงไกลโรค ปี 2” 
จะแตกต่ำงจำกปีที ่1 คอืมพีืน้ทีจ่�ำหน่ำยผลผลติเกษตรอนิทรย์ีมำกขึน้ 
มีสมุนไพรหำยำกที่มีสรรพคุณเป็นยำขนำนดีจ�ำหน่ำยภำยในงำน 
และยงัมนีทิรรศกำรโชว์พันธุข้์ำวพืน้เมอืง นทิรรศกำรรปูภำพ “วถิชีำวนำ” 
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อำหำรพืน้เมอืงดัง้เดิมทีไ่ม่เคยจ�ำหน่ำยทีไ่หนมำก่อน โดยงำนในครัง้นี้
จดัข้ึนระหว่ำงวนัที ่14 – 16 กภุำพันธ์ 2557 ณ ชัน้ G ห้ำงสรรพสินค้ำ
ซิตี้มอลล์สุนีย์แกรนด์ เช่นเดิม

 ล่ำสุดในปี 2558 เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ครั้งที่ 3 
ได้มีกำรก�ำหนดจัดงำนเทศกำล 2 ครั้ง คร้ังละ 3 วัน โดยเทศกาล
กินสบายใจฯ ปี 3 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 16 – 18 มกรำคม 
2558 ภำยในงำนมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรและจ�ำหน่ำยสินค้ำเกษตร
อินทรีย์รวมทั้งอำหำรแปรรูปจำกเครือข่ำยกลุ่มเกษตรกร ภำครัฐ 
ภำคเอกชน นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดเสวนำวิชำกำรเกี่ยวกับอำหำร
เพื่อสุขภำพ และกำรแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้ำนด้วย 

 ส่วนเทศกาลกินสบายใจฯ ปี 3 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่ำง
วันที่ 8-9 สิงหำคม 2558 ณ บริเวณชั้น G ห้ำงสรรพสินค้ำซิตี้มอลล์
สุนีย์แกรนด์ โดยกำรจัดงำนครั้งนี้จะมีกำรเสวนำในหัวข้อ “รวยง่ำยๆ 
สไตล์อินทรีย์” รวมทั้งมีกำรขำยอำหำรพื้นบ้ำนรสเด็ด กำรจ�ำหน่ำย
ข้ำวและผักอินทรีย์ รวมทั้งกำรแสดงดนตรีต่ำงๆ 

 คณุสชุยัได้เล่ำต่อว่ำ ควำมส�ำเรจ็ของกำรจัดเทศกำลกนิสบำยใจ 
ได้น�ำไปสูก่ำรขบัเคลือ่นงำน “ตลาดนดัสเีขยีวกนิสบายใจ” ในปี 2558 
โดยสื่อสร้ำงสุขได้ร่วมกับโครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพเกษตรกรด้ำน
เกษตรอินทรีย์(EFFU) ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอุบลฯ และส�ำนักงำน
สำธำรณสขุจงัหวดัอบุลฯ ในกำรขบัเคลือ่นเรือ่งกำรจดัตลำดนดัสเีขยีว
ทกุวนัเสำร์ ตำมยทุธศำสตร์อบุลรำชธำนแีห่งเกษตรอนิทรีย์ เพือ่สร้ำง
ควำมตระหนักรู้เรื่องของกำรกินอำหำรที่ไม่มีสำรพิษตกค้ำงให้กับ
ประชำชนทั่วไป โดยได้มีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาจ�าหน่าย
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดถูกหลักอนามัยให้แก่ผู ้บริโภค
คนเมืองครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าซิตี้
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มอลล์สุนีย์แกรนด์ และได้มีการเปิดต่อเนื่องทุกวันเสาร์เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน โดยเกษตรกรที่จะเข้ำมำค้ำขำยสินค้ำเกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่นี้ จะต้องท�ำตำมกฏระเบียบอย่ำงเคร่งครัด คือ

 กำรเปิดตลำดนัดสีเขียวเป็นครั้งแรก มีผู ้จ�ำหน่ำยซึ่งเป็น
เกษตรกรเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดทั้งสิ้น 18 ร้ำน ลูกค้ำ
ส่วนใหญ่คือผู้ที่มำจับจ่ำยซื้อของในห้ำงสรรพสินค้ำและพนักงำน
ของห้ำงสรรพสินค้ำ สินค้ำที่ขำยดีได้แก่ ข้ำวโพด พืชผักพื้นบ้ำน 
อำหำรพื้นบ้ำนแปรรูป และข้ำวอินทรีย์บรรจุถุง 

 แม้ว่ำตลำดนัดสีเขียวครั้งแรกจะได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี 
แต่ผู้จัดงำนและเกษตรกรทุกคนที่มำร่วมค้ำขำยก็ได้ช่วยกันพัฒนำ
ตลำดนัดสีเขียวให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่คุณภำพและปริมำณ โดย
ตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำจะไม่ยอมหยุดพัฒนำและจะต้องเชื่อมโยงให้เกิด
กำรผูกปิ่นโตระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้

สินค้าทั้งหมดจะต้องเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีอื่นๆ ในทุกขั้นตอน
การผลิต 

เมล็ดพันธุ์จะไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ GMO 

หากเป็นอาหารตามธรรมชาติต้องระบุแหล่งที่มาให้
ชัดเจน 

แต่ละร้านจะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ 

อาหารแปรรูปต้องไม่ใช่ ผงชูรส สารกันบูด บอแรกซ์ 
หรือสารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายทุกชนิด
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 หลงัจำกทีไ่ด้เปิดตลำดนดัสเีขยีวกินสบำยใจมำได้ 15 สัปดำห์ 
มูลนิธิสื่อสร้ำงสุขและเครือข่ำยผู ้ร ่วมจัดตั้ง/วำงระบบตลำดก็ได้
เปิดโอกำสให้เกษตรกรที่อยู่ในโครงกำรได้เรียนรู้กำรจัดกำรตลำด
จนกระทั่งมีกำรปล่อยให้เกษตรกรได้บริหำรจัดกำรตลำดกันเอง 
โดยได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนขึ้นมำท�ำหน้ำที่บริหำรกำรค้ำขำยสินค้ำ
เกษตรอินทรีย์ในตลำดสีเขียวแห่งนี้

 คุณมาร์ค ธวัชชัย นนทะสิงห์ เกษตรกรคนรุ่นใหม่หัวใจ
อินทรย์ี ซึง่เป็นผูจ้ดัการตลาดนดัสีเขยีวกนิสบายใจ เล่ำว่ำ “หลังจาก
ที่ทุกคนคิดว่าตลาดเริ่มมีความลงตัว เราก็เร่ิมมีการจัดตั้งประธาน 
ผูจ้ดัการ เลขา และคณะกรรมการตลาดกนัเอง พีเ่องเป็นผูจ้ดัการตลาด
ก็จะดูภาพรวมของตลาด รวมถึงดูเรื่องผลผลิต เร่ืองของสินค้าที่จะ
เข้าตลาดว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ทั้งหมดหรือไม่ เป็นสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดเราหรอืเปล่า มสิีนค้าทีซ่�า้กันหรือไม่ แล้วตอนน้ี
กจ็ะมกีารแบ่งหน้าทีก่นัคอืด้านการเงนิการเก็บค่าบ�ารงุก็จะเป็นหน้าที่
ของรองผู้จัดการ ส่วนการหาตลาด การท�าการตลาดให้เป็นที่รู ้จัก
กจ็ะเป็นหน้าทีพ่ี ่ส่วนน้องนชุทีเ่ป็นคณะกรรมการก็จะท�าหน้าทีเ่ข้าหา
หน่วยงานรฐัท่ีจะให้การสนบัสนุนหรอืเชญิชวนเขาให้เข้ามาสนบัสนนุ 
ส่วนการตรวจสินค้าการหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายเราจะได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัดที่เข้ามาช่วยเหลือเรา เช่นเดือนหน้า
เราจะมีช่องทางใหม่เพ่ิมขึ้นที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง อันนี้ก็เกิดจาก
การท่ีสาธารณสุขจังหวัดไปร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่าย
ท�าให้เรามีจุดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 1 จุด”

 ในส่วนของกำรประชำสัมพันธ์ ตลำดนัดสีเขียวกินสบำยใจ
จะมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ท้ังในเฟสบุคแฟนเพจ และส่ือต่ำงๆ
ในจังหวัดอุบลซึ่งให้ควำมสนใจกับเร่ืองรำวตลำดนัดสีเขียวมำก 
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นอกจำกนีย้งัมกีำรท�ำกำรตลำดเชงิรกุด้วยกำรออกงำนอีเว้นท์ โดยกำร
ยกมินิตลำดนัดสีเขียวไปยังงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ เช่น งำนไหลเรือไฟ 
เป็นต้น 

 ตลำดนัดสีเขียวกินสบำยใจไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญเฉพำะเร่ือง
มำตรฐำนสินค้ำ และกำรท�ำกำรตลำด แต่ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ให้ควำมรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ที่ให้ควำมสนใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ด้วย

 “เรามีการหาเกษตรกรรุ ่นใหม่ไปเร่ือยๆ อย่างเช่นตอนที่
จัดงานเทศกาลกินสบายใจปี 3.2 เราเจอเกษตรกรรุ่นใหม่ท้ังที่เป็น
นักเรียนและนักศึกษาที่มาหาความรู้กับเราค่อนข้างเยอะ และเรา
ยินดีที่จะให้ความรู้มากเพราะเราต้องการเครือข่ายนักเรียนนักศึกษา 
เราต้องการคนรุน่ใหม่ ในอนาคตเราอาจจะม ีWorkshop เกษตรอินทรีย์
ซึ่งตอนนี้เราก�าลังรอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อยู่ อันนี้
คือแผนของเรา” 

 คุณมำร์คยังได้กล่ำวถึงควำมรู้สึกต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรขับเคลื่อนตลำดนัดสีเขียวกินสบำยใจว่ำ “รู้สึกพึงพอใจกับการ
ท�าตลาดนัดสีเขียวมาก แม้ว่าเราจะท�ามาไม่ถึง 1 ปี แต่เราก็รู้สึกว่า
สิง่ทีเ่ราท�าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มนัมกีารสานต่อแล้วตลาดนดักเ็ริม่
เป็นที่รู้จักของคนอุบล หน่วยงานต่างๆ ก็อยากจะเข้ามาสนับสนุน
เราทั้งเรื่องปัจจัยทั้งเรื่องความรู้ เรามองว่าการเริ่มต้นท�าตลาดนัด
สีเขียวครั้งนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่ก้าวกระโดดมาก และเราก็จะไม่หยุด
เท่านี้เราจะวางแผนเพื่อพัฒนาตลาดของเราต่อไปเรื่อยๆ”

 ตลำดนดัสเีขยีวกนิสบำยใจคอืผลจำกกำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง 
ของมูลนิธิสื่อสร้ำงสุข หลังจำกประกำศวำระ “อุบล.....รำชธำนีแห่ง

Ubon_Book_Final.indd   58 4/7/2560   13:56:32



59

เกษตรอนิทรย์ี” คณุสชุยั เจรญิมขุยนนัท เลขาธกิารมลูนธิส่ืิอสร้างสขุ
อบุลราชธาน ีได้สรปุภำพรวมว่ำคนหนัมำท�ำเกษตรอินทรย์ีกันมำกขึน้ 
แต่ก็ยังถือว่ำเป็นปริมำณที่น้อยอยู่ ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำกำรท�ำเกษตร
อินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ำย เกษตรกรที่หันมำท�ำเกษตรอินทรีย์ต้องมีหัวใจ
ที่เข้มแข็งมุ่งมั่น และที่น่ำยินดีคือตอนนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมำท�ำ
เกษตรอนิทรย์ีกนับ้ำงแล้ว โดยเฉพำะกลุ่มทีม่พ่ีอแม่ท�ำเกษตรอินทรีย์
อยูเ่ดิม แต่อย่ำงไรกต็ำมทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องก็ยงัคงต้องกำรกำรหนนุเสรมิ
จำกหน่วยงำนภำครัฐให้มำกขึ้น เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์
ที่ยั่งยืน ส่วนกำรท�ำงำนในฐำนะสื่อ คุณสุชัยได้กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ 
“สิง่ท่ีเราท�าตอนนี ้เราต้องพยายามท�าต่อไป เพ่ือพสิจูน์ให้คนเหน็เรือ่ง
คุณภาพของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผู ้บริโภคไว้วางใจ และเราใน
ฐานะส่ือก็ต้องมีการวางกลยุทธ์ในการเผยแพร่งาน พร้อมทั้งคิดค้น
วิธีการใหม่ๆ ที่จะท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายข้ึน และต้องท�าส่ือให้
เข้มข้นขึ้นทุกช่องทาง เพราะว่าสื่อคือส่วนส�าคัญที่จะท�าให้คนหันมา
สนใจเกษตรอินทรีย์มากขึ้น แล้วยังมีส่วนช่วยเชื่อมโยงภาคีต่างๆ 
ท�าให้งานเดินหน้าไปได้ด้วยดี เพราะงานน้ีต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย” 

      o ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

 สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีได้เข้ำมำเก่ียวข้องกับเวที
สมชัชำสขุภำพตัง้แต่เริม่ต้น เน่ืองจำก นพ.สรุพร ลอยหา นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นประธำน
สมัชชำสุขภำพจังหวัด และได้มีกำรมอบหมำยให้ ดร.วิชิต พุ่มจันทร ์
ซึ่งอยู่ฝ่ำยสำธำรณสุขมูลฐำนของ สสจ.อุบล เป็นเลขำฯ โดยกำร
ขับเคล่ือนงำนในระยะแรกนั้น ได้มีกำรมอบหมำยให้ คุณกาญจนา 
มหาพล เภสัชกร กลุม่งานคุ้มครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ 
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สสจ.อุบลฯ ผู ้ดูแลเรื่องกฎหมำยอำหำรและกำรท�ำงำนเก่ียวกับ
อำหำรปลอดภยั (Food safety) เป็นผูศ้กึษำหำประเด็นทีจ่ะมำขับเคล่ือน
ในสมัชชำสุขภำพจังหวัด ซึ่งคุณกำญจนำก็ได้ท�ำกำรศึกษำจนได้
ข้อสรุปว่ำ

 ประเด็น “เกษตรอินทรีย์” เป็นประเด็นท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชนและตอบโจทย์การขับเคลื่อนงาน
ของภาคีเครือข่ายหลายฝ่าย เนื่องจากภาคีเครือข่ายในจังหวัด
อุบลราชธานีมีความสนใจและขับเคล่ือนงานที่เก่ียวกับเกษตร
อินทรีย์ตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว เช่น สำธำรณสุข
จังหวัดท�ำเรื่องอำหำรปลอดภัย สื่อสร้ำงสุขท�ำรำยกำร/เทศกำล
กินสบำยใจห่ำงไกลโรค และก�ำลังสนใจประเด็นยำฆ่ำหญ้ำ ขณะที่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีก็มีโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเกษตรกร
ด้ำนเกษตรอินทรีย์ เพ่ือควำมมั่นคงทำงอำหำรและปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ หรือ EFFU เป็นต้น 

 นอกจำกน้ีกำรรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ยังส่งผลดีต่อ
สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด
อุบลรำชธำนี ด้วยเหตุนี้คุณกำญจนำจึงได้น�ำเสนอประเด็นเกษตร
อนิทรย์ีต่อคณะกรรมกำรสมัชชำสขุภำพจังหวดั ซึง่ทำงคณะกรรมกำรฯ 
ก็ได้พิจำรณำให้ประเด็นเกษตรอินทรีย์กลำยเป็น 1 ใน 4 ประเด็น
ที่จะขับเคลื่อนร่วมกัน ก่อนที่จะแต่งต้ังคณะท�ำงำนเพ่ือขับเคลื่อน
เรื่องนี้ต่อไป

 เมือ่จบจำกเวทสีมชัชำสขุภำพจงัหวดั คณะท�ำงำนฯ แต่ละฝ่ำย
ก็ได้เริ่มเคลื่อนงำน สำนพลัง และบูรณำกำรงำนร่วมกัน เนื่องจำก
ก่อนหน้ำน้ีแต่ละฝ่ำยต่ำงท�ำงำนของตวัเองแบบแยกส่วน แต่หลงัจำก
ที่มีสมัชชำสุขภำพจังหวัด คณะท�ำงำนฯ ก็ได้เกิดกำรพูดคุย รู้จักและ
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รูง้ำนของกนัและกนัมำกขึน้ ท�ำให้เหน็ช่องทำงกำรเข้ำไปช่วยเสรมิงำน
ซึง่กันและกนั มกีำรเช่ือมโยงและผสำนงำนกนัมำกข้ึน เช่น สำธำรณสขุ
จังหวัดลงไปช่วยสื่อสร้ำงสุขสอนเยำวชนผลิตส่ือเพื่อรณรงค์เร่ือง
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ต่อมำได้มีกำรประกำศวำระอุบล...รำชธำนี
แห่งเกษตรอนิทรย์ี ในงำนกนิสบำยใจ ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่14 กมุภำพนัธ์ 
2557 กำรขับเคลื่อนงำนต่ำงๆ จึงได้รุดหน้ำไปมำกข้ึน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์เกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด 
เพื่อผลักดันให้มีกำรขับเคลื่อนงำนอย่ำงจริงจัง 

 ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดก็ก�ำลังเรียนรู้เรื่องกำรปลูก
พืชสมุนไพรอินทรีย์เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตยำสมุนไพรอินทรีย์ 
โดยได้ประสำนทำงโครงกำร EFFU ซึ่งจะมีกำรลงพื้นที่ดูแปลงเกษตร
อินทรีย์ของสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรอยู่แล้ว ไปช่วยดูว่ำหำกจะมี
กำรส่งเสรมิเรือ่งกำรท�ำสมนุไพรอนิทรย์ีจะมเีกษตรกรคนใดสนใจบ้ำง 
ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ว่ำกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้มีแค่เรื่อง
กำรปลูกข้ำวและผัก แต่ยังมีกำรปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ที่สำมำรถ
สร้ำงเสริมรำยได้ในช่วงว่ำงเว้นจำกกำรปลูกข้ำวได้ แต่ทั้งนี้ทำงคณะ
ท�ำงำนฯ ก็ต้องร่วมกันวำงแผนพัฒนำทั้งกำรผลิตและกำรหำตลำด
เพื่อให้เกษตรกรเกิดควำมมั่นใจต่อไป

 “ตอนน้ีการท�างานยังไม่เป็นรูปธรรมมาก แต่ก็เริ่มมีการตั้ง
ตลาดกลางอยูท่ีค่ณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานีเพือ่เชือ่ม
กับเกษตรกรแล้ว โดยตลาดกลางจะบอกความต้องการให้เกษตรกร
ได้รับทราบเพื่อให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรตามที่ตลาดกลางต้องการ 
พร้อมทั้งให้ความรู ้และควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของ
เกษตรอินทรีย์ โดยการท�างานตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษา
เพื่อเฟ้นหาสายพันธุ์สมุนไพรท่ีต้องการก่อนที่จะสู่ขั้นตอนของการ
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บอกกล่าวแก่เกษตรผู้ปลูกต่อไป” คุณกำญจนำ กล่ำว

      o มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

  คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ถือว่ำ
เป็นกองก�ำลงัฝ่ำยบุ๋นทีส่�ำคญัอกีกองก�ำลังหนึง่ทีเ่ข้ำร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในกำรพัฒนำประเด็นเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ท่ีมีกำรร่ำงข้อเสนอกำร
ปฏริปูประเด็นเกษตร ในปี 2555

 อาจารย์ราเชนทร์ ดวงศรี รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน
บริหารและประกันสุขภาพ และรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร ์
เล่ำว่ำ ก่อนทีจ่ะมกีำรปฏริปูประเทศ จังหวดัอุบลรำชธำนีมทีมีทีเ่ข้ำไป
ร่วมท�ำสมัชชำสุขภำพแห่งชำติอยู่แล้ว ซึ่งอำจำรย์ก็ได้เข้ำร่วมเป็น
หนึ่งในทีม ต่อมำประเทศไทยได้มีวำระสมัชชำปฏิรูประดับประเทศ 
ทีมที่เคยท�ำงำนสมัชชำสุขภำพแห่งชำติก็ได้เข้ำมำเป็นทีมสมัชชำ
ปฏิรูปจังหวัดอุบลฯ ซึ่งในตอนนั้นสมัชชำปฏิรูปจังหวัดอุบลฯ ได้มีมติ
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นเกษตรอินทรีย์ อำจำรย์รำเชนทร์จึงเล็งเห็นว่ำ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในฐานะ
ที่เป็นกองก�าลังฝ่ายวิชาการด้านการเกษตรของจังหวัด ควรให้
ความส�าคัญกับประเด็นเกษตรอินทรีย์นี้ จึงได้น�าประเด็นนี้มา
บรรจใุนแผนยทุธศาสตร์ของคณะ ปี 2555 โดยแผนยทุธศาสตร์นี้
มีมาตรการส�าคัญ 3 ข้อ คือ

 1. ช้ีน�ำสงัคมด้ำนเกษตรกรรมและอำหำร โดยเฉพำะประเดน็   
             กำรสร้ำงวัฒนธรรมเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรม 
    ฐำนเทคโนโลยี 

 2. ส่งเสริมบุคลำกรท�ำวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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         3. ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
             และควำมยั่งยืนให้แก่ชุมชน 

  ต่อมำในปี 2556 จังหวัดอุบล ได้มีกำรจัดเวทีสมัชชำสุขภำพ
ระดับจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก และได้น�ำประเด็นเกษตรอินทรีย์มำเป็น 
1 ใน 4 ข้อเสนอเชิงนโยบำยท่ีจะขับเคลื่อน คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี ก็ได้เกำะติดเข้ำร่วมขบวนสมัชชำ
สุขภำพจังหวัดในกำรขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์คร้ังนี้ด้วย 
โดยได้เข้ำมำร่วมเป็นคณะท�ำงำนร่ำงมติสมัชชำฯ พร้อมทั้งให้กำร
สนับสนุนเรื่องสถำนที่ส�ำหรับจัดกำรประชุมแต่ละคร้ัง จนกระทั่ง
มีกำรประกำศวำระ “อุบล....รำชธำนีแห่งเกษตรอินทรีย์” ในวันที่ 
14 กุมภำพันธ์ 2557

 หลังจำกประกำศวำระฯ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏอบุลรำชธำน ีได้ท�ำกจิกรรมเพือ่สร้ำงวฒันธรรมเกษตรอนิทรย์ี
ในหลำกหลำยกิจกรรม ทัง้กิจกรรมทีเ่ข้ำร่วมกบัเครอืข่ำยเกษตรอนิทรย์ี
ของจังหวัด และกิจกรรมที่ด�ำเนินกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำยอ่ืนๆ 
ยกตัวอย่ำงเช่น การท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานและถ่ายทอด 
“โครงการท�าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองปุ๋ย” ซึ่งเป็นโครงการที่ท�า 
ร่วมกบัคณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงกำรนี้จะเป็นโครงกำรที่ศึกษำเกี่ยวกับกำร
ผลติปุย๋แบบเร่งด่วนโดยไม่พลกิกองปุย๋ ซึง่จะช่วยให้เกษตรกรสำมำรถ
ผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ได้ในปริมำณที่มำก รวดเร็ว และสะดวกสบำย 
เหมำะส�ำหรบักำรผลติเพือ่น�ำไปจ�ำหน่ำย ท�ำให้ก่อเกดิรำยได้เสรมิแก่
ครอบครัว เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชน
ได้อีกทำงหนึ่ง รวมทั้งยังสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนได้อีกด้วย 
เนื่องจำกกำรท�ำปุ๋ยด้วยวิธีนี้ไม่ต้องเผำท�ำลำยเศษพืช 
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 “ปี 2557 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้น�าโครงการนี้
มาแนะน�าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากน้ันภาคีเครือข่ายก็ได้
แนะน�าให้มารู้จักกับผม ผมเห็นว่าโครงการน้ีมีประโยชน์ก็เลยขอ
เข้าร่วมโครงการ จากนัน้เรากก็ลายเป็นศนูย์ประสานงานและถ่ายทอด
องค์ความรูใ้นเรือ่งนี ้เรามกีารจดัอบรมหลายรุน่ หลายกลุม่เป้าหมาย 
เช่น วิทยากรกรมทหารราบที่ 6 อบต. วิทยาลัยเกษตร รพ.สต. และ
เกษตรกรในจังหวัดอุบลฯ ผลลัพธ์ท่ีที่น่าภาคภูมิใจก็คือ กลุ่มที่เรา
อบรมครั้งแรก ได้มีการต่อยอดโครงการ โดยการของบประมาณจาก
ท้องถิ่นเพื่อน�าไปจัดการอบรมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และได้ทดลอง
ท�ากันจริงๆ ท�าให้เกิดการขยายองค์ความรู้ออกไปเรื่อยๆ” อำจำรย์
รำเชนทร์ กล่ำว

 ยังมีโครงกำรที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อีกหลำยโครงกำร
ที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรประกำศวำระเกษตรอินทรีย์ เช่นโครงกำร
ส่งเสริมกำรเลี้ยงแพะ โดยโครงกำรนี้อำจำรย์รำเชนทร์เล่ำว่ำ เป็น
โครงกำรด้ำนเกษตรอินทรีย์ที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงนัก เนื่องจำก
คนท่ัวไปจะไม่ค่อยนึกถึงภำพเกษตรอินทรีย์ในส่วนของปศุสัตว ์
กำรเคล่ือนงำนนี้จึงนับว่ำเป็นกำรเปิดหน้ำงำนด้ำนเกษตรอินทรีย์
ในอีกมุมของเกษตรกรเมืองอุบล

 นอกจำกนี้คณำจำรย์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
ก็ยังท�ำหน้ำท่ีสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยกำรท�ำงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลดใช้สำรเคมีหรือกำรท�ำเกษตรอินทรีย์เป็นระยะ โดยงำนวิจัยที่ผลิต
ออกมำได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์แก่วงกำรเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
ได้เป็นอย่ำงดี โดยงำนวิจัยแต่ละช้ินเกิดจำกควำมสนใจส่วนตัวของ
อำจำรย์ผูท้�ำกำรวจิยั ซึง่สอดคล้องกบักำรขบัเคลือ่นงำนเกษตรอนิทรย์ี
ของจังหวัดพอดี งำนนี้จึงเรียกได้ว่ำเป็นงำนที่ขับเคล่ือนด้วยใจ
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แต่สอดคล้องและไปในทิศทำงเดียวกับนโยบำยของจังหวัดโดยแท้

 ส่วนกำรขับเคลื่อนงำนที่จะเป็นจัดงำนระดับจังหวัด อำจำรย์
รำเชนทร์ได้เปิดเผยว่ำ ปลำยปี 2558 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลยั
รำชภัฏอุบลรำชธำนีจะมีกำรจัดงำนใหญ่ร่วมกับภำคีเครือข่ำย โดยใช้
ชื่องำนว่ำ “งานประชุมวิชาการนานาชาติเกษตรอินทรีย์ และ
งานพชืสวนอนิทรย์ี ครัง้ที ่1” ซึง่จะจดัขึน้ในระหว่ำงวนัที ่7-9 ธนัวำคม 
2558 โดยอำจำรย์รำเชนทร์ได้บอกเล่ำถึงควำมส�ำคัญของกำร
จัดงำนนี้ว่ำ...

 “เราอยากได้แนวคิดเรือ่งเกษตรอินทรย์ีจากชาตต่ิางๆ เพราะ
ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ คนไทยจะนึกถึงแต่การท�าเกษตร
แบบพืน้บ้าน แต่จริงๆ แล้วการท�าเกษตรอนิทรย์ีสามารถใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยได้ เหมือนเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา อิสราเอล 
อินโดนิเซีย เขาได้ท�ากันมา เราอยากให้เกษตรกรในบ้านเราได้รับรู้
เรื่องนี้ ...ที่ผ่านมาเกษตรอินทรีย์บ้านเราเดินช้า เพราะว่าอาศัย
แรงงานคนเป็นหลัก ไม่มีการใช้เทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริง
เกษตรอินทรีย์สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยได้ ผมมองว่างานนี้จะช่วย
จงูใจให้คนหนัมาท�าเกษตรอนิทรย์ีโดยการใช้เทคโนโลยเีข้ากนัมากขึน้ 
เพราะว่ามันจะท�าให้เราท�างานง่าย เหนื่อยน้อยลง” 

 คงต้องตดิตามกนัต่อไปว่าหลงัจากท่ีมกีารจดังานการประชมุ
วิชาการนานาชาติเกษตรอินทรีย์ และงานพืชสวนอินทรีย์แล้ว 
ทศิทางการเดินหน้าเพ่ือพัฒนาเกษตรอนิทรย์ีในจงัหวัดอบุลราชธานี
จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง
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บทเรียนรู้...       

ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความส�าเร็จ

66
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 ภำพควำมส�ำเร็จในประเด็นเกษตรอินทรีย์ของเมืองอุบล 
เป็นเรื่องรำวท่ีสะท้อนวิธีคิดวิธีกำรท�ำงำนแบบใหม่ของสังคมไทย 
ภำยใต้กำรประสำนพลังของคนทั้งสังคม ด้วยบริบทของพื้นท่ี และ
ทุนทำงสังคมที่สั่งสมมำยำวนำน ประกอบกับกระแสและปัจจัยจำก
ภำยนอกเข้ำมำเกื้อหนุนเสริมพลังกันพอดี  

 ขอท้ิงท้ำยเร่ืองรำวของเมอืงอบุล ไว้ด้วยสิง่ดดีทีีเ่ป็นข้อค้นพบ 
จำกมุมมองของคนภำยนอก ที่ไม่อำจเรียกว่ำข้อสรุปสุดท้ำย ถือเป็น 
กำรเปิดประเด็นเพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกันค้นหำควำมจริงต่อไป คือ   

 ประกำรแรก สมัชชำสุขภำพจังหวัด เป็นนวัตกรรมของสังคม
ทั้งในเชิงกลไกและกระบวนกำร 

 ในฐำนะกลไกสมัชชำสุขภำพท�ำหน้ำที่ประสำนควำมร่วมมือ
ให้เกิดกำรขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่ำงมีพลัง ภำยใต้
บรบิทของสงัคมทีมี่ควำมซบัซ้อน มกีลไกเก่ำใหม่ทีม่คีวำมหลำกหลำย
และบำงกรณีก็ทับซ้อนกัน ทั้งที่เป็นทำงกำร คือ มีค�ำสั่งแต่งตั้ง หรือ
ไม่เป็นทำงกำร คือ ทีมท�ำงำนวงเล็กที่สนิทสนมกัน ท�ำงำนด้วยกัน
มำนำน กลไกทีเ่ป็นทำงกำร เช่น คจ.สจ. เน้นควำมยืดหยุ่นและปรับตวั
ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์อยู่เสมอ เช่น องค์ประกอบของ คจสจ. หรือ 
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คณะท�ำงำนย่อย เมื่อท�ำงำนไประยะหนึ่งพบว่ำขำดองค์ประกอบ
ส่วนไหน หรือเห็นว่ำมีเครือข่ำยใดมีศักยภำพหรือกระตือรือร้นที่จะ
มำร่วมก็สำมำรถเพิ่มเข้ำมำได้อีก หรือเมื่อองค์กรใดรู้สึกไม่สะดวก
ไม่สบำยใจท่ีจะเข้ำร่วมก็ให้หยดุไปก่อน พร้อมเม่ือไรกค่็อยเข้ำมำใหม่
ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับภำรกิจขององค์กรโดยตรงก็ได้ และกลไกที่
ไม่เป็นทำงกำร เช่น ทีมวิชำกำรรำยประเด็น ทีมวิทยำกรกระบวนกำร 
ทมีสนบัสนนุกำรปฏบิตักิำรพืน้ที ่มลีกัษณะเป็นกลไกย่อยๆ ตัง้ขึน้มำ
เป็นกำรเฉพำะกิจ ตำมควำมจ�ำเป็นของงำน และสมำชิกไม่ตำยตัว  
บำงคนอำจอำสำไปช่วยกันแม้จะไม่มีชื่อ หรือ หมุนเวียนหน้ำที่
ไปตำมควำมชอบและศักยภำพ ท�ำให้มีแกนเครือข่ำยที่สนใจสำมำรถ
เข้ำมำได้เร่ือยๆ บำงคนเข้ำมำบำงปีในบำงประเด็นที่สนใจ หรือ 
บำงคนเป็นขำประจ�ำท�ำหน้ำที่เฉพำะเช่น งำนข่ำว กำรส่ือสำร 
ดเูหมอืนว่ำ สมชัชำสขุภำพจะเป็นกลไกทีม่ชีวีติ คอืไม่ใช่กำรออกแบบ
ครั้งเดียวแล้วจบแบบกลไกในเครื่องจักร แต่มีจุดเริ่มต้นแล้วขยำยตัว 
เติบโต เปลี่ยนรูปแบบให้รับใช้ได้กับสถำนกำรณ์จริง 

 ประกำรที่สอง กำรบริหำรกลไกควำมสัมพันธ์ในแนวรำบ
ถึงแม้ประธำนจะเป็นภำครัฐหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เคยมีต�ำแหน่งระดับสูง
มำก่อน แต่ในกำรบรหิำรจะใช้ควำมสมัพนัธ์แบบเครือข่ำย คอืไม่ใช้วธีิ
สั่งกำร หรือตัดสินใจโดยประธำน แต่ประธำนจะท�ำหน้ำที่เอื้ออ�ำนวย
ให้เกดิบรรยำกำศทีด่ ีมคีวำมเป็นพีเ่ป็นน้อง คอยให้ก�ำลังใจ ไกล่เกล่ีย
ควำมขดัแย้ง หรอืบำงกรณกีใ็ช้บำรมใีนกำรประสำนกบัผูบ้ริหำรองค์กร
ระดับสูงให้ หรือแม้ในคณะท�ำงำนย่อยๆ ก็จะไม่มีใครสั่งกำรใคร 
แต่จะใช้วิธีขอควำมร่วมมือ ขอคนอำสำมำช่วยกัน  

 ประกำรที่สำม ทุนทำงสังคมที่ส�ำคัญ คือ คน หรือพลเมือง
ที่มีจิตอำสำและมีศักยภำพหลำกหลำย ซึ่งเกิดขึ้นจำกกระบวนกำร
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ท�ำงำนทำงสงัคมมำอย่ำงยำวนำน ตัง้แต่กำรร่วมในกระบวนกำรจดัท�ำ 
พรบ.สุขภำพฯอย่ำงเข้มแขง็ กำรเคลือ่นไหวเพือ่กำรปฏริปูประเทศไทย 
และกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ำยเฉพำะ เช่น เครือข่ำยเกษตร
อินทรีย์ เครือข่ำยสื่อในพื้นที่ เป็นต้น 

 ประกำรสุดท้ำย กำรสำนพลังของทุกภำคส่วนที่ค�ำนึงถึง
ศกัยภำพเฉพำะด้ำนของเพือ่นภำค ีประกอบกับกำรมเีป้ำหมำยร่วมกัน 
เช่น กรณีกำรขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีย์ ได้มีกำรเช่ือมโยง
งำนวิชำกำร และใช้พื้นที่ปฏิบัติกำรร่วมกัน ระหว่ำงโครงกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลยัอบุลรำชธำน ีเครือข่ำยเกษตรอนิทรีย์ คณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี และกำรใช้ศักยภำพในกำรสื่อสำร
ของภำคเอกชน คือ มูลนิธิสื่อสร้ำงสุขอุบลรำชธำนี โดยมีเป้ำหมำย
สงูสดุคอืผลกัดันประเด็นเกษตรอนิทรย์ีให้เป็นวำระจังหวดั เพือ่น�ำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงในภำพรวม
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