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บทที 

บทนํา

จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเรืองเกษตร ทาํให้มีการขับเคลือนมติโดยมีการจัดตงัคณะกรรมการ

ขับเคลือนซึงมีภารกิจทงัการพฒันานโยบายด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย และการแสวงหาชุมชนต้นแบบที

ดาํเนินกิจกรรมด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย เพือทีจะนําเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเดือน

ธันวาคม 2559

คณะกรรมการฯ จึงไดม้ีกระบวนการกาํหนดเลือกชุมชนตน้แบบทงัในดา้นเกษตรปลอดภยั อนัหมายถึง

ชุมชนมีบทบาทโดดเด่นในการจดัการระบบการเกษตรทีผลิตอาหารไดป้ลอดภัย มีคุณค่าทงัทางโภชนาการ ทาง

วฒันธรรม มีความยงัยืนดา้นสิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ และมีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน

อาหารปลอดภยั อนัหมายถึงชุมชนทีมีระบบการจดัการอาหารทีไม่ไดจ้าํกดัแก่การผลิต แต่อาจเป็นเรือง การแปร

รูป การจัดจาํหน่าย การพฒันาตลาด เพือให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้ถึงอาหารทีมีคุณค่า ปลอดภัย มีความรับผิดชอบและ

เป็นธรรมต่อสงัคม ทงัหมดใช้เกณฑ ์คือ ) ระดบัความปลอดภยั เน้นเรืองเกษตรอินทรีย์ 2) ระบบการผลิตแบบ

ผสมผสาน   กิจกรรมเด่นของกลุ่มทีมีความหลากหลายมีทงัการผลิต ขา้ว ผกั ผลไม้ 3) จาํนวนสมาชิก ความเป็น

กลุ่ม/เครือข่ายมีกระบวนการขบัเคลือนงานในกลุ่มชุมชน และ 4) ความยงัยืนและการขยายผล

เพือให้เห็นว่าชุมชนเหล่านีมีจุดเด่น กระบวนการ และเงือนไขของความสําเร็จอย่างไรบา้งนัน จึงได้ให้

คณะผูว้ิจยัดาํเนินการถอดบทเรียนชุมชนทงัหมดนี เพือมานาํเสนอเวทีสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

ถอดบทเรียนชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยทงัในด้านแนวคิด กระบวนการ เงือนไข

ปัจจยั และทิศทางการพฒันา

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนเกษตรกรรมปลอดภยั

พนืทีเป้าหมายหลกั

. เครือข่ายเกษตรทางเลือกจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มเกษตรอินทรียอ์าํเภอสนามชัยเขต

. จงัหวดัอาํนาจเจริญ

3. จงัหวดันครปฐม สามพรานโมเดล
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พนืทีเสริม

1. วิชชาลยัรวงขา้ว จงัหวดัพทัลุง

2. เครือข่ายยโสธร

ชุมชนอาหารปลอดภยั

พนืทีเป้าหมายหลกั

1. จงัหวดัสุรินทร์

2. จงัหวดัอุตรดิตถ์

3. จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

พนืทีเสริม

1. ครัวใบโหนด สงขลา

2. ตลาดอิมบุญ ข่วงเกษตรอินทรีย ์เชียงใหม่

ระยะเวลาดําเนินการ

3 เดือน ช่วงกนัยายน-พฤศจิกายน 2559

แผนการดําเนินงาน

ในพืนทีเป้าหมายหลกัจะเป็นการถอดบทเรียนเชิงลึกทงัการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ จดัวงสนทนา

และสังเคราะห์เป็นชุดความรู้บทเรียน ส่วนพนืทีเสริมจะใช้การประมวลขอ้มูลเบอืงตน้ทีปรากฏจากสือ และการ

สัมภาษณ์เบอืงตน้ เพือให้ภาพระดบัหนึง

กรอบการทาํงานทงัหมดจะมีดงันี

1. ประมวลขอ้มูลจากเอกสาร และสือต่างๆ ทีเกียวกบัชุมชนตน้แบบ

2. พูดคุยสัมภาษณ์ และจดัเสวนาถอดบทเรียนในแต่ละชุมชน

3. ถ่ายภาพ เพือมาใช้ประกอบทาํสือเผยแพร่

4. ประมวลเป็นบทเรียนของแต่ละชุมชน

5. นาํเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือนาํไปใช้เผยแพร่ในงานสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ
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บทที 

สังเคราะห์ชุมชนต้นแบบด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย

ชุมชน หรือเครือข่ายตน้แบบดา้นเกษตรและอาหารปลอดภัยทงัหมด 11 พนืที เกือบทงัหมดสืบสานจาก

วฒันธรรมเดิมจากเกษตรพนืบา้นทีเป็นการผลิตเพือยงัชีพ มีการผลิตและบริโภคบนฐานฤดูกาล และความสมดุล

ธรรมชาติ ทาํการค้าภายใต้ความสัมพนัธ์ทางสังคมท้องถิน จนเมือการพฒันาเกษตรเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี

สมยัใหม่ทีรัฐส่งเสริม และภาคเอกชนชักนาํ ชุมชนเหล่านีเปลียนมโนทัศน์กา้วเขา้สู่เกษตรแผนใหม่เต็มตัว ดว้ย

มุ่งหวงัเพิมผลผลิต รายได ้และทีสําคัญคือ การเปลียนผ่านเข้าสู่วฒันธรรมสมัยใหม่ผ่านรูปธรรมเทคโนโลยี

เงินตรา และการคา้

แม้จะมีผลผลิตและรายได้เพิมในช่วงแรก แต่ต่อมาพวกเขาเริมตระหนักถึงผลลบจากการเปลียนแปลง

อย่างคาดไม่ถึง นิเวศเสือมโทรม หนีสินพอกพูน การใช้แรงงานหนัก ลุขภาพทรุดโทรม ความสัมพนัธ์ในชุมชน

ห่างเหิน มุ่งแข่งขันกัน ความสัมพนัธ์กับผุบ้ริโภคก็แปลกแยกจากการผลิตอาหารไม่ปลอดภัย ชีวิตเกษตรกร

นับวนัยิงถูกครอบงาํจากตลาด พ่อค้าคนกลาง โดยไม่มีอาํนาจต่อรองและทางเลือกอืนใด ทาํให้พวกเขาไม่มี

ความหวงัต่ออนาคตเกษตรกร ไม่อยากให้ลูกหลานมาทาํเกษตรทีแสนลาํเค็ญเช่นพ่อแม่ สังคมเกษตรได้เข้าสู่

สภาวะถดถอยอย่างรุนแรง พร้อมๆ ไปกับความไม่ปลอดภัยด้านอาหารของผู ้บริโภคทีต้องเผชิญกับอาหาร

ปนเปือนสารเคมี ขาดความหลากหลายของอาหารตามวฒันธรรมและธรรมชาติ ขาดคุณค่าโภชนาการ นํามาสู่

ความไม่ปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่จากฐานทรัพยากร การผลิต การค้า และการบริโภค ปัญหาสุขภาพจาก

ทุกขโภชนาการ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน แพร่ระบาดไปทวัทุกชนชนั

จนเมือสายธารแนวคิดเกษตรกรรมยงัยืน ทงัเกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์ได้เริม

จุดประกายขึนโดยการขับเคลือนองค์กรพฒันาเอกชน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และกลุ่มปราชญ์

ชาวบ้าน ความหวังทีจะมีทางเลือกในชีวิตทีดีก็เริมเกิดขึน จากสุรินทร์แพร่มาถึงยโสธร อํานาจเจริญ จาก

เชียงใหม่ขยายตัวมาแม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ ์จากฉะเชิงเทรา นครปฐม ในภาคใตข้ยายจากสงขลาไปสู่พทัลุง พวก

เขาได้สร้างระบบเกษตรยุคหลังสมัยใหม่ขึนมา เป็นเกษตรทีอิงกับธรรมชาติ อยู่บนวฒัธรรมทีผสมผสานทัง

วฒันธรรมพนืบา้น วฒันธรรมสมยัใหม่ และกระแสสิงแวดลอ้ม พฒันาระบบการผลิตหลากหลายบทบาททงัการ

ผลิตเพือบริโภค ผลิตเพือการค้า ผลิตเพือสร้างสังคมทีดีงาม โดยผลิตอาหารทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม สุขภาพ

จากทรัพยากรชีวภาพของทอ้งถิน ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถินผสานกบัวิทยาการสมยัใหม่ พฒันาระบบการจดัการทีมี

ประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย และสร้างการค้ากับผูบ้ริโภคด้วยความซือสัตย ์ไวว้างใจ และเรียนรู้ซึงกัน

โดยมีนักพฒันา นักวิชาการ ผูป้ระกอบการทีมีเป้าหมายร่วมกนัมาร่วมส่งเสริม
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ดงัเห็นไดจ้าก เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ในอีสาน ทีมีฐานการผลิตขา้วเพือยงัชีพมานาน กลุ่มเกษตรกร

สุรินทร์ พวกเขาเผชิญปัญหาสารเคมีจนสุขภาพเสือมโทรม แต่ด้วยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชน

ร่วมกับปราชญ์ชาวบา้นได้สร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย ์พวกเขาเป็นกลุ่มแรกๆ ทีลุกขึนมาทาํเกษตรอินทรียเ์พือ

บริโภคและส่งออกไปต่างประเทศ และกลับมาสร้างตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท้องถินขยายตัวจนเป็นที

ยอมรับจากผูบ้ริโภค

เมือฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ทีสุรินทร์ขยายวงกวา้ง ก็ส่งผลมาทียโสธร กลุ่มเกษตรกรนาโส่เริมตน้

จากงานดา้นสมุนไพรก็พฒันาการทาํเกษตรอินทรียท์ีประสบความสําเร็จทงัการผลิตและการคา้ ขยายผลต่อมาสู่

ชุมชนใกล้เคียง ทาํให้หน่วยงานทงัภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน จนถึงวนันีมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ถึง 10

กลุ่ม เกิดตลาดทางเลือกกระจายไปทัว เครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์ยโสธร ได้ผนึกพลังร่วมกันกําหนดทิศ

ทางการพฒันาของจงัหวดั เกิดเป็น “ยโสธรโมเดล” เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์

ทีอ ํานาจเจริญ การขับเคลือนเกษตรอินทรีย์ก็เป็นไปอย่างกว้างขวางเช่นกันในรูปเครือข่ายวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรอินทรีย ์โดยความชัดเจนในเป้าหมายของผูน้าํชุมชนทีริเริมเกษตรอินทรีย์จากการตระหนักถึงพิษ

ภัยสารเคมี จากจุดเล็กๆ ได้ขยายออกไปอย่างกวา้งขวางพฒันาเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทีสามารถกาํหนดอตั

ลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นเมือง “ธรรมะเกษตร” และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนนโยบาย เช่น จังหวัด

จดัการตนเอง การปกป้องพืนทีและชุมชนอาหารจากโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นตน้

มาสู่ภาคกลาง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฉะเชิงเทรา เกิดขึนในภาวะทีชาวบ้านประสบความลม้เหลวทาง

เศรษฐกิจจากการปลูกพืชไร่ นักพัฒนาเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมการออมทรัพย์ การพึงตนเอง การแสวงหา

ทางเลือก พนืทีไร่มนั ไร่ออ้ย ทีเสือมโทรมไดถู้กพลิกฟืนมาทาํเกษตรอินทรีย ์ทงัการปลูกขา้ว พืชผกั ผลไม ้พวก

เขาสร้างฐานการผลิตทีเข้มแข็ง สร้างผูน้ําและสมาชิกเกษตรอินทรีย์เชือมโยงหลายจังหวดั สร้างตลาดอาหาร

อินทรียจ์นเป็นทียอมรับ ทุกวนันีส่งขา้วและพืชผกัขายไดร้ายไดสู้ง พร้อมไปกบัการมีนิเวศและสุขภาพทีดี

สามพรานโมเดล แห่งนครปฐม แม้มีจุดเริมต้นทีต่างกันไป แต่ก็ได้ผลลัพธ์ทีน่าชืนชมเช่นกัน เริมต้น

โดยผูป้ระกอบการสามพรานทีสนใจสุขภาพ ปรารถนาทีจะให้ลูกคา้บริโภคอาหารทีปลอดภัยมีคุณค่า จึงเขา้ไป

สร้างความเขม้แข็งและทางเลือกให้กลุ่มเกษตรกรด้วยแนวทางอินทรีย ์ เปิดตลาดสุขให้คา้ขาย เชือมต่อตลาดทงั

ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ โรงแรม ทาํให้เกษตรกรทีปลูกผลไมม้ีหวงัว่าสินคา้ของเขาจะขายได้ พ ร้ อ ม ไ ป กั บ

สร้างสุขภาพทีดี จึงร่วมกันเป็นกลุ่มเกษตรกรทีทาํงานเคียงคู่กบัผูป้ระกอบการอย่างเท่าเทียม กลายเป็นรูปแบบ

สร้างสังคมใหม่ทีผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมสร้างสังคมดีงามผ่านอาหารอินทรียท์ีมีมาตรฐาน

โดยเกษตรกรและผูบ้ริโภคมีส่วนร่วม

ชาวสวนแห่งจันทบุรีก็มีความหวังจากนักพัฒนาอดีตราชการออกมาทํางานสร้างทางเลือกการสวน

ผลไมอ้ินทรีย ์ท่ามกลางสวนไมผ้ลเคมีทีถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุน ชาวสวนไดร่้วมกนัพฒันาทางเลือก สร้างความรู้
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เครือข่าย แลกเปลียนเรียนรู้กนัจนเป็นผูรู้้ ผูน้าํเกษตรกรหลายๆ คน เครือข่ายชาวสวนไดก้ลายเป็นความหวงัทีจะ

ฟืนนิเวศ เศรษฐกิจชุมชน และสร้างตลาดไมผ้ลทีปลอดภยั มีคุณค่าออกไปกวา้งขวาง

ลงมาสู่คาบสมุทรสทิงพระ กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ แห่งสิงหนคร ได้เริมต้นบุกเบิกสร้างเศรษฐกิจอาหาร

พืนบ้าน อาหารอินทรีย ์และตลาดทางเลือก บนฐานทรัพยากรโหนด (ตาลโตนด) นา และเล (ทะเล) พวกเขา

ไดร้ับแนวคิดจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต ้จึงเริมจากธุรกิจชุมชน และพฒันาสู่การสร้างร้านคา้ทีชือ

ว่า “ครัวใบโหนด” ทีไม่เพียงแต่เป็นร้านคา้อาหารพืนบา้น แต่ยงัเป็นพืนทีการเรียนรู้ของเกษตรกร เชือมสัมพนัธ์

ในชุมชนระหว่างคนรุ่นเฒ่ากับเยาวชนผ่านกิจกรรมอาหาร ส่งผลต่อการปรับเปลียนทังการผลิต การบริโภค

อาหาร ถึงวนันีผลิตภัณฑ์อาหารจากครัวใบโหนดกลายเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทีผูบ้ริโภคให้ความเชือถือ

เป็นกระบวนการเรียนรู้ทีหน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐและเอกชนเขา้มาเรียนรู้

วิชชาลยัรวงขา้ว พทัลุง ก็เป็นหนึงในสายธารของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต ้ทีเติบโตขนึจาก

กลุ่มเกษตรกรทีประสบปัญหาสารเคมี จึงมุ่งมนัหาทางเลือกดว้ยการทาํเกษตรอินทรีย ์ภายใต้การสนับสนุนจาก

องค์กรพฒันาเอกชน และหน่วยงานรัฐ ทาํให้พวกเขาเริมรวมกลุ่ม ทาํปุ๋ ยอินทรีย์ แม้ในช่วงแรกเกษตรกรรอบ

ข้างจะไม่สนใจ แต่เมือแนวทางเกษตรอินทรีย์ได้พิสูจน์ตนเองจนเป็นทียอมรับระดับหนึงแล้ว และการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้กับเกษตรกรอย่างจริงจังในรูปแบบวิชชาลัยรวงข้าว อันเป็นระบบการเรียนรู้ทีพวกเขา

รังสรรค์ขึน กลุ่มเกษตรอินทรียจึ์งขยายฐานสมาชิกออกไปไดก้วา้งขวาง

การใช้ประเด็นสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของโรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ์ทีเปลียนจากมิติสุขภาพ

เชิงรับภายใต้กรอบคิดทางการแพทย์ มาสู่โรงสร้างสุขภาพด้วยมิติอาหารปลอดภัย ด้วยการเชือมต่อกับกลุ่ม

เกษตรกรและผู ้บริโภคผ่านตลาดสีเขียวทีถูกรังสรรค์ขึนมาเพือเป็นพืนทีปลอดภัยทางอาหารและเป็นพืนที

แลกเปลียนเรียนรู้สร้างพลงัร่วมกนัระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค

ในความเป็นจริง ยุทธศาสตร์เรืองตลาดสีเขียวหรือตลาดทางเลือกไม่ได้เพิงกลายกระแส ข่วงเกษตร

อินทรีย์ หรือเดิมคือตลาดอิมบุญ เชียงใหม่ ถือกําเนิดขึนมาตังแต่ปี  จากการตกผลึกทางความคิดของ

ขบวนการนักพฒันาเอกชนทีจะเชือมร้อยพลงัภาคชนบทและเมือง เชือมผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคให้เกิดเป็นขบวนการ

เคลือนไหวทางสังคมเพือผลักดันการจัดการทรัพยากรทียงัยืน การผลิตทีมันคง และการค้าทีเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์เรืองตลาดจึงถูกคิดค้นและทดลองมาอย่างต่อเนือง จนสามารถทาํให้ข่วงเกษตรอินทรีย์เป็นภูมิทัศน์

ของอาหารปลอดภยั และเป็นตน้ทางการขบัเคลือนนโยบายเกษตรยงัยืนและความปลอดภยัอาหารอย่างต่อเนือง

ต้นแบบชุมชนและกลุ่มทีทาํเกษตรหรืออาหารปลอดภัยเหล่านี ได้พลิกฟืนวิถีชีวิตเกษตรกรให้กลบัมา

ทรงคุณค่า ยงัยืนในทางนิเวศ มนัคงทางในทางเศรษฐกิจ สร้างอาหารทีหลากหลาย ปลอดภยั พฒันาตลาดทีเป็น

ธรรม เกษตรกรมีอาํนาจต่อรอง ผูบ้ริโภคมีความรับผิดชอบและมาเรียนรู้ หนุนเสริมซึงกนั เกิดเป็นทางเลือกใหม่
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ทีก่อตัวระดับท้องถินและเชือมต่อกันไปอย่างกวา้งขวาง วิถีเกษตรกรกาํลังทวีคุณค่า และมีส่วนสําคัญในการ

กาํหนดวาระทางสังคม และผลกัดนันโยบายให้รองรับ

โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ปัจจุบันทีราคาสินค้าเกษตรตกตาํ เกษตรกรถูกเอาเปรียบอย่างรุนแรง

จากระบบตลาดและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ผู ้บริโภคไร้ทางเลือก กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์กว่าสิบแห่งเหล่านีคือ

ความหวงัทีจะเป็นจุดเปลียนทางสังคม ทีจะนาํไปสู่สังคมอาหารทียงัยืน รับผิดชอบ และเป็นธรรมร่วมกนั บดันี

ไดเ้ริมสร้างสรรค์การเปลียนแปลงระดบัพนืทีแลว้

อย่างไรก็ตาม ลาํพงัพลังของชุมชนตน้แบบคงจะไม่สามารถเปลียนแปลงโครงสร้างอาหารทงัระบบที

ถูกผูกขาดด้วยการควบคุมทรัพยากรของรัฐ และการกาํกับตลาดของทุนได ้จาํเป็นอย่างยิงทีภาคีต่างๆ จะต้อง

ขยายต้นแบบออกไปให้กวา้งขวาง เชือมร้อยกันเป็นขบวนการทางสังคมทีกา้วหน้าทีสร้างระบบอาหารทีความ

มนัคง ยงัยืน ปลอดภยั และเป็นธรรม หรือเป็นประชาธิปไตยทางอาหารทีแทจ้ริง
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บทที 

ชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดภัย

.เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ฉะเชิงเทรา

เครือข่ายเกษตรอินทรีย ์ฉะเชิงเทรา นับไดว้่าเป็นเครือข่ายเกษตรกรทีรวมกลุ่มขนาดใหญ ่สร้างพลงัการ

ผลิต การตลาด และการขบัเคลือนสังคมทีเขม้แข็งทีสุดกลุ่มหนึงของขบวนการเกษตรยงัยืนของไทย จนสามารถ

ทาํให้จังหวดัฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวนัออกมีฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ทีเข้มแข็ง สร้าง

ความยงัยืนของนิเวศ ทรัพยากร สร้างเศรษฐกิจชุมชนทีเข้มแข็ง และมีบทบาทในการขับเคลือนนโยบายการ

ปกป้องพืนทีอาหาร และนโยบายเกษตรทียงัยืนตลอดมา เรืองราวของพวกเขาเป็นสิงทีน่าสนใจเรียนรู้

จุดเริมต้น

ในพืนทีฉะเชิงเทรา แห่งภาคตะวันออก พืนทีแห่งนีเคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ จนภายหลังผ่านการ

สัมปทานไม ้และการขยายตวัพืชไร่ เช่น มนัสําปะหลงั ขา้วโพดเลยีงสัตว ์  ถวัเหลือง ฝ้าย เป็นตน้ ทาํให้ผืนดินที

มนัคงด้วยอาหาร ชุมชนทีเคยพึงพาฐานทรัพยากรเปลียนไปสู่การพึงพาตลาด ประสบปัญหาความไม่มนัคง ไม่

ยงัยืน มีการใช้สารเคมีอย่างกวา้งขวาง พืนทีดินถูกแย่งยึดด้วยการปลูกยูคาลิปตสั อันนําไปสู่นิเวศเสือม หนีสิน

เพมิขึน และชีวิตเกษตรทีถูกกดขี ขาดความมนัคงในศกัดิศรี

จนเมือคุณเกษม เพชรนที นักพฒันาทีเคยทาํงานกับมูลนิธิบูรณะชนบท (บชท.) เข้ามาทาํงานในพืนที

ราวปี  เข้ามาส่งเสริมการพึงตนเองของชุมชนดว้ยการทาํกลุ่มออมทรัพย์เริมตน้จากทีบ้านยางแดง คุณ

นันทวนั หาญดี นักพฒันารุ่นแรกๆ ทีเขา้มาทาํงานกบัพีเกษม ไดเ้ล่าว่า

“ในยุคนันปี  ไม่ทํานา ปลูกแต่มัน และมีปัญหาว่าเด็กไม่มีอาหารกลางวันไปกินโรงเรียน มาชวน

ชาวบ้าน เกือบ % ไม่มีอาหารกลางวัน คนทีเอาข้าวไปก็เป็นข้าเปล่า มีน้อยมากทีจะมีข้าว มีไข่เจียว  ถือว่าสุด

ยอดแล้ว ถ้าเด็กคนไหนมีไข่เจียวไป กลางวันเด็กๆ จะไปเก็บลูกกะทินยักษ์ ไปลูกมะม่วงหิมพานต์กิน แล้วก็กิน

นาํเยอะๆ   เป็นเหตุให้ชวนชาวบ้านทียางแดง  ปลูกมันสําปะหลัง % จึงชวนผู้ปกครองคุยกัน  ทาํอย่างไรให้

เด็กมีอาหารกลางวันพอเพียง ปัญหาว่าทาํไมครอบครัวไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้เด็กได้”
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พีเกษมและคุณนันทวนัจึงมีแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพือการพึงตนเอง  ทงัการทาํเกษตรเพือบริโภค การ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายไดอ้ย่างยนัยืน เช่น ปลูกขา้ว  ปลูกผกัสวนครัว  เลยีงไก่  เลยีงแม่หมูไวข้ายลูกหมู

เป็นหมูออมสินเริมเห็นเส้นทางชาวบ้านว่ามีรายได้จากอาหารจากป่า ดูรายได้ตงัแต่เดือนเมษายน ถึงกันยายน

เป็นช่วงทีหล่อไมล้ดลง รายได้ทีหมุนเวียนในชุมชนตอนนันกิโลละ  สลึงถึง  สตางค์ รายได้หมุนเวียนเป็น

แสน สะพัดมาก เลยทําข้อมูลเรืองหน่อไม้เพือให้ชาวบ้านวิเคราะห์ศักยภาพผกัพืนบ้านว่าเป็นเหตุทีอยู่ได้ มี

อาหารกิน และมีรายไดห้มุนเวียน

กระบวนการขบัเคลือนเกษตรกรรมยงัยืน

ด้วยแนวคิดการพึงตนเองของชุมชนทีเริมลงรากปักฐาน จึงได้พัฒนามาสู่เกษตรกรรมยงัยืน ด้วย

ส่งเสริมเกษตรยงัยืน  รูปแบบ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์ เกษตรธรรมชาติ แต่ยงัไม่รวมเป็นกลุ่มผูผ้ลิต

เป็นเพียงการส่งเสริมความรู้ในการปรับเปลียนระบบ ต่อมาจึงจัดตงัเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวดั

ฉะเชิงเทรา” ทีตงัขนึมาในปี  แลว้จึงเริมขบัเคลือนจากการผลิตขยายมาสู่การจดัการตลาดอย่างบูรณาการ

จากนันจึงพฒันาต่อมาด้วยการจัดตงักลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ตงัขึนเมือวนัที  ธันวาคม 

โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลียนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ทีมีความ

ยงัยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัดตังระบบควบคุมการผลิตภายในกลุ่มและการขอรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์สากล ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 120 ราย ครอบคลุมพืนทีหลายตาํบล เช่น บางนาํเปรียวมี 2 ราย มีสมาชิก

ขยายเพมิขึนในทุกปี ฉะเชิงเทรามี 3-4 อาํเภอ  สนามชัยเขต  ท่าตะเกียบ พนม  บางนาํเปรียว อาํเภอทีมีเครือข่าย

อยู่  ส่วนทีปราจีนบุรี มี อ.กบินทร์  อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ  สมาชิกจํานวนรายนันจะกระจุกตัวที

ปราจีนบุรี  หากนับเป็นตาํบล 26 ตาํบล ค่อม 2 จงัหวดั  เดิมมีพืนทีหนองจอก และสระแกว้ กาํลงัปักธงสร้างศูนย์

เรียนรู้ ขยายผล มีสมาชิก

แนวทางการทาํงานของกลุ่ม ให้ความสําคญัในการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรียแ์บบหลากหลาย

และอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชทอ้งถิน พฒันาระบบการผลิตโดยจดักระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร

เกษตรอินทรีย์ รวมทังวางแผนและจัดการตลาดผลผลิตโดยกลุ่มให้กับสมาชิก ด้วยการประกันราคารับซือ

ผลผลิตทุกรายการทีกลุ่มฯไดท้าํการส่งเสริมซึงปัจจุบนัมีประมาณ 100 รายการพืช ประกอบดว้ยขา้ว พืชผกัและ

ไมผ้ล
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จากการผลิตก้าวต่อมาคือการตลาด ในปี -เป็นต้นมา เครือข่ายได้ทาํตลาดเขียว เช่น การเปิดพืนที

ตลาดในโรงพยาบาล จากนนัก็ขายพืนทีพืนทีทาํงานไปยงัพนืทีจงัหวดัปราจีนบุรี ที อ.กบินทร์ ไปทาํตลาดสีเขียว

ที รพ.กบินทร์ ปีนีเขา้ปีที   มีโครงการอบรมเกษตรมาต่อเนืองเป็นปีทีสอง

ความสําเร็จ

จากความสําเร็จระดับเครือข่าย เมือหันมามองความสําเร็จของเกษตรกร ผูน้ําเกษตรกรท่านหนึงเล่าว่า

แรกๆ เปลียนจากเคมีทาํอินทรียแ์รก ๆ ทาํแค่  ไร่ จาก  กว่าไร่  เมือก่อนไม่ไดท้าํเองทงัหมด ก็ขยายมาเรือยทุก

ปี  ปัจจุบนัเป็นอินทรีย ์ สวนผสมผสานและทีพกัดว้ย  ไร่  แต่ไม่ไดข้อรับรองหรือปลูกผกัทีหลากหลาย ปล่อย

ๆ ไว ้เหมือนป่า พอมารับโครงการก็ปลูกไม้ผสมผสาน เมือก่อนมีแต่มะม่วงเป็นหลกั ปลูกทิงก็อยู่  แต่ไม่มีเงาะ

ไม่มีกระท้อน  ตอนนีร่วมเรียนรู้แล้วก็เปลียน  มีส้ม มีมะพร้าว  อันไหนทีเกิดขึนเองง่าย ๆ ไม่ต้องจัดการ

เมือก่อนมีกินก็กินไม่มีกินก็ออกไปซือตลาด   ชีวิตเปลียนไปก็อยู่ไดม้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ มีการออม มีเงิน

ฝากออม มีแหล่งทุนลงทุนทาํนา เมือก่อนเคยเอานายทุนขา้งนอกแต่เป็นขา้ว ทาํเสร็จก็ให้ข้าว  จาก  ไร่ เปลียน

ทงัหมด  ปี ทดลองทาํนาอินทรีย์ครังแรกปี  เข้าไปเรียนรู้กับกลุ่มปี   พอปี  ก็ทาํอินทรีย์หมดประมาณ

 ปี  พอทาํเอง เมือก่อนให้เช่า  ปี   ไม่ให้เช่าทาํเองหมดเลย

หรือทีแม่ปองแกนนาํอีกคนหนึงเล่าว่า เมือก่อนใช้เคมีฉีดยาฆ่าหญา้ เป็นข่าวและภาพทีเห็นคนทีใช้บาง

คนผิวหนังพอง และเป็นโรคเจ็บป่วย เขาบอกเกิดมาจากสารเคมี ถ้าใช้ไม่ระวงั แต่ก่อนมีนา  ไร่ ทาํนาไดปี้ละ

ครังเมือก่อนใช้นาํฝน ยงัไม่มีนาปรัง ทาํนาไดข้้าวอย่างเดียว พอมารู้ตรงนีเปลียนจากทีนาเป็นทีสวนผสมผสาน

ทาํสวนมีกินทุกอย่างไดต้ลอดทงัปี ปลูกผกั ตน้ไม ้กินหมุนเวียนไดต้ลอดทงัปี ถา้ทาํไดท้าํไดค้รงัเดียว เสร็จจาก

นาก็เขา้โรงงาน หางานขา้งนอก ทาํสวนอยู่ตรงนีไม่ตอ้งไปไหน มีงานให้ทาํตลอดในสวนเรา ปลูกผกั  ผลไม ้มี

รายไดต้ลอด จาก  ไร่ ใช้เวลา  ปี   เริมเปลียนหมดตงัแต่ปีแรก

เมือดูถึงจาํนวนสมาชิกหลายยุค ตอนทีเริมโครงการ ช่วงแรก 5 ชุมชนกว่าจะมาขยาย นีเป็นรุ่นกลาง  รุ่น

แรกตายไปหลายคน รุ่นนีหลงั 35 รุ่นที 1 คือ รุ่นยางแดง ปี 21-22 พีเสนมาเป็นป่าไมท้ีนี    รุ่นที 2 ประมาณ 28

บา้นเอือง ยงัเป็นกรรมการชุดเดิมแต่มีการขยายพนืที รุ่นที 3 ประมาณ 32 บางพะเนียงก็ขนึแลว้ 32 เริมมีผูน้าํรุ่น

กลาง

การบุกเบิกตลาดทางเลือก หรือตลาดสีเขียว ก็เป็นตัวอย่างความตืนตัวและความสํารวจทุกวนัพฤหัส

ตอนตี  รถจะไปส่งผกัทีโรงพยาบาลสนามชัย ผอ.เป็นผูบ้ริโภค  ซือข้าวเพือจัดเป็นของชําร่วย เวลามีผูใ้หญ่มา

ตรวจงานโรงพยาบาลให้เอาข้าวกลุ่มไป จัดกระเช้า หมอรับผกัเองสัปดาห์ละครัง   คนในท้องถินขยายมากขึน
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แต่การขยายแบบนีรู้สึกว่ายงัไม่อยากขยายเยอะ หย่อนตามเส้นทางรถผ่าน กว่าจะถึงกรุงเทพฯ มีลูกค้าประจาํที

หัวใจอินทรียแ์ลว้ แต่มีคนต่อเขา้มาแต่อยู่นอกเส้นทางไม่สามารถ แต่บางคนรับ แต่มีนิสัยการกินผกัทีไม่ปรับตัว

ตอ้งการผกัจีน จะส่งผกัอืนให้กินก็ไม่ปรับ ไม่เรียนรู้ เราจะส่งเป็นช่วงของผกั เช่นมีผกัจีน ลูกคา้ชอบก็จดัให ้แต่

พอหมดช่วงนี

มาถึงวนันี เครือข่ายสามารถขยายพนืทีการผลิตปีนีกระโดดเป็น ,  กว่าไร่ ครอบคลุม  จงัหวดั -

อาํเภอ โครงสร้างการทาํงานเป็นเกษตรทางเลือกภายใต้เครือข่ายจะมีทงังานทีส่งเสริมเรืองเกษตรอินทรียแ์ละ

เรืองออมทรัพย์ใช้กระบวนการพฒันา  บริหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีการควบคุมการผลิตภายในตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย ์มีฝ่ายจดัการผลผลิต เรืองตรวจสอบขา้ว

ทิศทางของเครือข่ายฯ มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกปรับเปลียนระบบเกษตรเขา้สู่เกษตรอินทรียท์ีมีความยงัยืน

และสร้างให้เกิดความมนัคงทางอาหารมีรายได ้ฟืนฟูรักษาสภาพแวดลอ้มและเรืองรักษาพนัธุกรรมทอ้งถิน

รูปแบบการทาํงานของกลุ่มเน้นพึงพาตนเองบนฐานการผลิตภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์สร้าง

ความมนัคงทางด้านอาหาร และรายได ้ เพิมขึนมาคือระบบการผลิตลดปัญหาโรคร้อน ลดผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือกนัภายใน เน้นการพฒันาองค์กรชุมชนทีเป็นตน้แบบ

ในการขยายงาน  พฒันาตงัแต่ต้นนาํถึงปลายนาํตังแต่ระบบการส่งเสริมให้ผลิตได ้จนถึงการสามารถจัดการ

ตลาดผลผลิตในระบบกลุ่ม   ส่วนระบบควบคุมภายในถ้าเป็นระบบมาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์จะมี

องค์ประกอบหลกัสองเรืองคือการมีคณะกรรมการตรวจฟาร์ม

เครือข่ายฯ ยงัส่งเสริมพืชผกัพืนบา้น คุณสมบตัิเป็นผกัทีชาวบา้นนิยมกินเอง มีการหมุนเวียนให้สามารถ

กินได้ตามฤดูกาลทีหลากหลาย ปลูกพืชผกัทีปลูกครังเดียวและประหยดัต้นทุน แต่สามารถเก็บเกียวผลผลิตได้

นาน ช่วยประหยดัแรงงาน เป็นพืชทีมีความเหมาะสมกบันิเวศ ผกัพืนบา้นทีปลูกในแปลงประมาณ  กว่าชนิด

และขึนทะเบียนขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แลว้  ชนิด แต่เวลาขายในตลาดก็จะมีหมุนเวียน ต่อครังที

ไปถ้าอย่างตลาดนัดสีเขียวก็จะอยู่ประมาณ  ชนิดผกั  ตามฤดูกาล เคยนับมากสุดประมาณ  รายการทีไปใน

ตลาดครังนึง  คือผกัแต่ละชนิดหมุนเวียน

ปัจจยัความสําเร็จทีสําคญัทีสุดทีแกนนาํเครือข่ายทุกคนยืนยนัคือ พลงัของการรวมกลุ่มทีเขม้แข็ง ทีร่วม

ทุกข์ร่วมสุข ร่วมมือกนัขบัเคลือนอย่างแข็งขนั โดยมีแรงสนับสนุนจากนักพฒันาเอกชน กลุ่มประชาสังคมต่างๆ

จนทาํให้พวกเขาสามารถสร้างพืนทีทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของตนเองไดอ้ย่างสง่างาม
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ทิศทางแห่งความเชือมนั

“เราเชือว่าเกษตรกรทุกคนมีความรู้ เพียงแต่ว่าความรู้นันไม่ได้แบ่งปันกัน ขณะเดียวกันในแง่ของการ

เอาโจทย์หรือปัญหาทีเจอมาเป็นหัวข้อในการสร้างความรู้จากการทดลองจริงในแปลง หรือมีแปลงในตรงกลาง

ทีจะเป็นห้องเรียนสร้างความรู้ด้วยกัน เสร็จแล้วเอาความรู้ในแปลงโรงเรียนกลับไปทดสอบปฏิบัติกันทีบ้าน

และสรุปเป็นความรู้ทาํให้ต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ๆ ขึนมารับมือ”

นีคือคํายืนยันถึงหลักการ วิธีคิดอันแน่วแน่ของคุณนันทวัน และพีน้องเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ว่า

ความสําเร็จของพวกเขามาจากการพึงตนเองด้วยฐานความรู้ และใช้กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างความ

เขม้แข็งไห้กลุ่มหรือเครือข่ายในการพฒันาการผลิต

จากการผลิตกา้วสู่การสร้างตลาด และการสร้างการยอมรับทางสังคม จนปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารของ

เครือข่ายฯ เช่น ข้าว พืชผกั ล้วนเป็นทียอมรับจากผูบ้ริโภคและหน่วยงานต่างๆ ทีให้ความเชือมนัในคุณภาพ

ความปลอดภยัของอาหาร อนัหมายถึงความเชือมนั สนับสนุนต่อวิถีเกษตรกรรมยงัยืนของเกษตรกรอินทรีย์แห่ง

ฉะเชิงเทราดว้ย

พวกเขาไม่เพียงผลิตอาหารทีดีเพือผูบ้ริโภคได้บริโภค แต่เครือข่ายฯ ยงัมีบทบาทการเคลือนไหวทาง

สังคมในประเด็นนโยบายหลายเรือง เช่น การร่วมปกป้องพืนทีอาหารจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

การสร้างเครือข่ายปกป้องลุ่มนาํบางปะกง ทีกาํลงัเผชิญผลกระทบโครงการพฒันา นอกจากนีพวกเขายงัเป็นกลุ่ม

หลกัในการผลกัดนันโยบายเกษตรยงัยืน การคดัคา้นไม่ให้มีการอนุญาตปลูกพืชจีเอ็มโอ และอืนๆ

คุณนันทวนั และแกนนําวิเคราะห์กันว่ามีหลายปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อเกษตรกร หนึงในนันคือเรือง

สารเคมีอนัตรายทีให้มีการส่งอย่างเสรี เกษตรอินทรียเ์ป็นพืนทีไม่ถึง 1% ของประเทศไทย มีผลทาํให้โจทย์เรือง

อาหารปลอดภัยเป็นประเด็นสําคัญ ขณะนีถ้าผูบ้ริโภคใส่ใจ เราคิดว่า 1% ขณะนีอีก 5-10 ปีข้างหน้า ทีเรามอง

ภาครัฐและพยายามขายองค์ความรู้ตน้แบบทีเราสามารถตอบโจทย์ 2 โจทยไ์ปดว้ยกันคือเรืองความรู้ของเกษตร

อินทรียว์่าทาํไดจ้ริง

การเสริมสร้างเกษตรกรควรต้องมีการส่งเสริมขยายผลเกษตรอินทรีย์และขยายผลสร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกร ผูผ้ลิตซึงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย  อยู่ในฐานทรัพยากรความหลากหลาย พืชพืนบ้านมี

ความรู้ในการกิน เป็นฐานทีเชือมกนัหมด ถา้ไม่ทาํให้เติบโตแข็งแรงหมายถึงฐานทรัพยากรเหล่านีมีโอกาสทีจะ
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ถูกทาํลายถูกครอบงาํกับการเจริญเติบโตของเกษตรกรรายย่อยทีจะรักษาฐานทีดิน การผลิตอาหารของตัวเอง

เลยีงครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ไม่สามารถเดินหน้า

สังคมขณะนียงัสับสนเรืองเกษตรอินทรีย ์ผูบ้ริโภคไม่รู้ว่าอาหารปลอดสารคืออะไร  เกษตรอินทรียค์ือ

อะไร ทําให้อาหารทีผลิตในระบบเคมี บอกว่าปลอดภัยกับผู ้บริโภค กระบวนการแล้วไม่มีการควบคุมดูแล

เพียงแต่ใช้มาตรฐานมาติด  การบังคับติดเกษตรอินทรีย์ไม่จาํเป็น สร้างอุปสรรคเหล่านีแล้วทาํให้กลุ่มทีกาํลัง

เติบโต  เพราะตอ้งเจอ

แม้ว่าหนทางข้างหน้ายงัมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย แต่ด้วยพลังของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ฉะเชิงเทราได้

สร้างบทเรียนให้สังคมตระหนักถึงสิทธิเกษตรกรทีจะมีความมันคงอาหาร สิทธิผู ้บริโภคทีจะได้รับอาหาร

ปลอดภัย สิทธิชุมชนทีจะปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิพลเมืองทีตืนตัวสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

จากรากหญ้า ก้าวต่อไปสังคมควรใช้บทเรียนของเครือข่ายฯ ร่วมขับเคลือนให้เกิดเครือข่ายกวา้งขวางไปทัว

ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความมันคงและปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ บนฐานเกษตรกร ชุมชน

ผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง
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. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอํานาจเจริญ1

จังหวดัอาํนาจเจริญมีพืนทีทงัสินจาํนวน 19,795,780 ไร่ ซึงมีพืนทีทาํการเกษตรกรรม 937,692 ไร่ คิด

เป็น 47 % ของพืนทีจังหวดัอาํนาจเจริญ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศทีเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม

โดยเฉพาะกบัการเพาะปลูกขา้วหอมมะลิ 105 และขา้วพนัธ์ุพืนเมืองทอ้งถินไดเ้ป็นอย่างดี มีเม็ดดินและอากาศที

เหมาะสมกระจายไปเกือบทุกพนืที ตอนกลางวนัแดดจะร้อนให้แสงอลัตราไวโอเลตให้ขา้วเจริญเติบโตไดด้ ีตก

บ่ายตะวนัคล้อยอากาศจะเยน็ลง ลมโปร่งพดัถ่ายเทหมุนเวียนไม่อบอ้าว ซึงลักษณะเช่นนีชาวบ้านในท้องถิน

บอกว่าเป็นช่วง “ตะวนัอ้อมขา้ว” กลางคืนอากาศเย็นลมนิงรับความชุ่มชืนทีถ่ายเทโดยธรรมชาติจากแอ่งลุ่มนาํ

โขงชายแดนไทย-ลาว บรรยากาศเช่นนีช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง ต้านทานต่อโรค นาํในเม็ด

ข้าวจะเหนียว ช่วงเวลาทีต้นข้าวเริมสะสมความหอมมีระยะเวลาทียาวนาน โดยเฉพาะพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105

และพนัธ์ุขา้ว กข. 15

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ ํานาจเจริญ มีเป้าประสงค์ร่วมกันของเครือข่าย เพือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายข้าวอินทรีย์ในการผลิต การแปรรูปและการตลาด  อีกทงัยงัเป็นการลด

ต้นทุนเพือเพิมผลิต โดยเครือข่ายได้มีโครงการ “เกษตรอินทรีย ์วิถีพอเพียง” ตามแนวทางพระราชดาํริปรัชญา

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเครือข่ายมีสมาชิก 425 ราย ในพืนที 36 หมู่บ้าน 16 ตาํบล

และ 6 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมือง อาํเภอหัวตะพาน อาํเภอลืออาํนาจ อาํเภอพนา อาํเภอปทุมราชวงศา และ

อาํเภอเสนานิคม  จงัหวดัอาํนาจเจริญ มีพืนทีปลูกขา้วอินทรียแ์ละทาํเกษตรระบบอินทรีย์ 10,344 ไร่ ขา้วอินทรีย์

ไดผ้่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จาํนวน 2,834 ตนั (ขอ้มูล; สํานักงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

จงัหวดัอาํนาจเจริญ , วนัที 10 ต.ค. 2559)

จากการทีจังหวดัอาํนาจเจริญมีสภาพพืนทีและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการทาํเกษตรกรรม ทีผ่านมาใน

อดีตมาการทาํเกษตรทาํนาข้าว ปลูกปอ และมันสําปะหลงั มีการใช้สารเคมีเข้ามาใช้ทาํเกษตรกรรม ความอุดม

สมบูรณ์ของพืนทีทาํการเกษตรเปลียนไป เป็นจุดปรับเปลียนของเกษตรกรทีเข้ามาร่วมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจ์งัหวดัอาํนาจเจริญ ผ่านมาตามช่วงเวลาและสถานการณ์กล่าวไดค้ือ

1 สรุกจากเวทีพูดคยุแกนนาํและคณะกรรมการเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจ์งัหวดัอาํนาจเจริญ 14 ต.ค. 2559
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ในช่วงปีพ.ศ. 2530 - 2537 เกษตรกรสังเกตสภาพดินทีใช้ทําเกษตรกรรมเสือมโทรมลง จากการใช้

สารเคมีในระบบเกษตรกรรม ทงัปุ๋ ยเคมีบาํรุงพืช สารเคมีกาํจดัวชัพืชและสารเคมีกาํจดัโรคแมลง จนกระทงัในปี

พ.ศ. 2537 สารเคมีเขา้มาระบาดหนักในการทาํเกษตรกรรม มีการปนเปือนสารเคมีในแหล่งนาํ ปลาธรรมชาติติด

โรคและตาย ห่วงโซอาหารคนในทอ้งถินถูกทาํลาย ระบบนิเวศสภาพแวดลอ้มเกิดความเสือมโทรม เกษตรกรมี

ปัญหาดา้นสุขภาพเป็นโรคเรือรังทีเกิดจากการทาํเกษตรกรรรม

จนกระทงัในปีพ.ศ. 2541 – 2542 เกษตรกร 3 รายของบ้านหนองตาใกล ้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ

จากการเกษตรกรรมทีใชส้ารเคมี และปัญหาการเสือมโทรมของระบบนิเวศ ผลผลิตขา้วไดล้ดน้อยลงกว่าเดิม จึง

ริเริมปลูกผกัปลอดสารพิษหลังจากการเก็บเกียวผลิตข้าวในนา ได้นําผลผลิตผกัปลอดสารไปขายส่งในตลาด

จังหวดัอาํนาจเจริญ ผลผลิตผกัปลอดสารไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และเกษตรกรในชุมชนเห็น

ความต้องการบริโภคผกัปลอดสารมากขึนของลูกค้าในตลาด และกลุ่มเกษตรกรทีปลูกผกัปลอดสารมีรายได้

เสริมหลงัจากฤดูทาํนา จึงไดม้ีเกษตรกรในชุมชนหันมาทาํผกัปลอดสารเพมิเป็น 30 ราย ไดผ้ลผลิตผกัปลอดสาร

เป็นจาํนวนมากจึงมีแม่คา้เขา้มารับซือถึงในหมู่บ้านเพือเอาไปขายต่อทีตลาดอาํนาจเจริญ ในปีพ.ศ.2542 เกษตร

จงัหวดัอาํนาจเจริญได้เขา้มาส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มทีปลูกผกัปลอดสารอยู่แลว้จาํนวน 13 ราย โดยให้ความรู้การ

ปลูกผกัปลอดสารเคมีเพิมเติม และสนับสนุนอุปกรณ์ (ตาข่ายมุ ้ง)ในการทาํเพาะปลูกผกัปลอดสาร จนสมาชิก

กลุ่มเกษตรกรทีทาํผักปลอดสารประสบความสําเร็จในการทําผักปลอดสาร เป็นแหล่งปลูกผักรายใหญ่ของ

จังหวดัอาํนาจเจริญ และสมาชิกกลุ่มมีความชํานาญและประสบการณ์ทีถ่ายทอดไปสู่บ้านใกล้เคียงอืนๆ และ

สมาชิกมีชือเสียงให้แปลงผกัเป็นทีศึกษาดูงานของกลุ่มคนสนในการทาํเกษตรปลอดสาร ในขณะนันสมาชิก

กลุ่มทาํผกัปลอดสารก็เริมหันมาทาํนาขา้วอินทรียค์วบคู่กนัไปดว้ย

ปีพ.ศ. 2547 – 2548 กลุ่มเกษตรกรทีทาํข้าวอินทรีย ์ (ข้าวหอมมะลิ 105) ได้รับมาตรฐาน GAP (Good

Agricultural Practice) จากกรมวิชาการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ (มกอช) ทาํ

ให้ผลผลิตขา้วอินทรียข์องสมาชิกมีความตอ้งการของตลาด จึงไดร่้วมมือกบัเครือข่าวขา้วอินทรียน์าํออ้ม จงัหวดั

ยโสธรทาํตลาดข้าวอินทรีย์ร่วมกนั ช่วงปีพ.ศ. 2548 ทางเกษตรจังหวดัมีแนวทางสนับสนุนกลุ่มสมาชิกทาํขา้ว

อินทรียแ์ละกลุ่มปลูกผกัอินทรียอ์ย่างต่อเนือง นอนกจากนียงัใช้สมาชิกของกลุ่มเป็นวิทยากรและใช้แปลงเกษตร

อินทรีย์สําหรับการศึกษาดูงาน ขยายผลส่งเสริมเกษตรกรให้ทํานาข้าวอินทรีย์ทัวจังหวัดอาํนาจเจริญ มีการ

สนับสนุนให้ทาํนาขา้วอินทรีย์พนัธ์ุ ข้าว กข 15 ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวเหนียว กข 6 และขา้ว

เหนียวสันป่าตอง และจัดตงัศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าวอินทรีย์ชุมชนตามมาด้วย จนกลุ่มเกษตรข้าวอินทรีย์ได้ขอรับ
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ตรวจมาตรฐานรับรอง ผ่านมาตรฐาน GAP ของกรมการขา้ว มาตรฐาน CERES / NOP และ EU มาตรฐานสากล

จากประเทศเยอรมนั

ปีพ.ศ. 2550 – 2552 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวดัอาํนาจเจริญ มีการนําเรืองเกษตรอินทรีย์ไปขาย

ผลในจงัหวดัอาํนาจเจริญ มีสมาชิกเขา้มาทาํเกษตรอินทรีย ์จาํนวน 2.000 กว่าราย กระจายออกไป 36 หมู่บา้น 16

ตาํบล 6 อาํเภอ ประกอบไปดว้ย อาํเภอเมือง อาํเภอหัวตะพาน อาํเภอลืออาํนาจ อาํเภอพนา อาํเภอปทุมราชวงศา

และอําเภอเสนานิคม  ของจังหวัดอ ํานาจเจริญ มีพืนทีทําเกษตรอินทรีย์จํานวน 30,000 – 40,000 ไร่ ขายข้าว

อินทรียไ์ดป้ระมาณเดือนละ 2 คนัรถสิบลอ้ ราวจาํนวน 40 ตนั จากความร่วมมือของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

จังหวดัอาํนาจเจริญขยายเครือข่ายมีเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิมมากขึน แกนนําใน

ระดับตาํบลใช้วิธีการขยายผลคือ 1:3:5 คือ มีแกนนําตาํบล 1 คน ไปขยายผลหาแกนนําเกษตรอินทรีย์อีก 3 คน

และแกนนําเกษตรอินทรีย์แต่ละคนไปขยายผลส่งเสริมให้เกษตรกรทาํเกษตรอินทรีย์คนละ 5 ราย และสมาชิก

แกนนาํเกษตรอินทรีย์ยงัไดแ้บ่งบทบาทหน้าทีร่วมกนัขยายหาสมาชิกส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรีย ์และร่วมกบั

ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย ์ในปีพ.ศ.2551 เกษตรกรจังหวัดอาํนาจเจริญจึงได้รวมตัวกันเพือขับเคลือนการทํา

เกษตรกรรมแบบยงัยืน ไปจดทะเบียนตาม พรบ.วิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียจ์งัหวดัอาํนาจเจริญ

ปีพ.ศ. 2554 – 2555 เนืองด้วยรัฐบาลในขณะนันดําเนินนโยบายการประกันราคาผลผลิตด้วยวิธีการ

จํานําข้าวทําให้สมาชิกเกษตรกรอินทรีย์บางส่วนเปลียนวิธีการทาํนาข้าวโดยใช้สารเคมี เพือเร่งผลผลิตตาม

นโยบายความต้องการราคาผลผลิตข้าวเร็วขึน เกษตรกรประสพปัญหาผลผลิตข้าวจาํนําไม่ได ้ราคาข้าวตกตาํ

ผลผลิตขา้วลน้ตลาดและสร้างปัญหาหนีสินแก่เกษตรกรทวัไป สมาชิกเกษตรกรอินทรียจึ์งไดร่้วมกนัหาทางออก

โดยร่วมมือกับเครือข่ายข้าวเกษตรอินทรียืนาํอ้อมจังหวดัยโสธร และร้านข้าวหอมจังหวดัสุรินทร์ ร่วมกันหา

ตลาดข้าวเพือระบายขายข้าวให้แก่กลุ่มสมาชิก นอกจากนีเกษตรกรทีประสพปัญหาจากนโยบายรับจาํนําข้าว

และเกษตรกรทีมีความมนัคง มนัใจในวิถีเกษตรอินทรียจึ์งได้รวมตัวกนัอีกครงั กอปรกบัพฒันายุทธศาสตร์การ

ขบัเคลือนธรรมนูญประชาชนฅนอาํนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตรในปีพ.ศ.2555 เป็นตน้มา

ปีพ.ศ.2557 ถึงปัจจุบัน สมาชิกเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวดัอาํนาจเจริญได้

รวมตัวกันใหม่ทาํนาข้าวอินทรีย์จาํนวน 292 รายใน 5 อาํเภอ และยืนขอตรวจรับรองมาตรฐาน CERES NOP

และ EU มาตรฐานสากลจากประเทศเยอรมนั ในปีพ.ศ.2558 สมาชิกสามารถผลผลิตขา้วสารอินทรียไ์ดป้ระมาณ

400 ตนั ส่งขายทงัในและต่างประเทศทีไดร้ับรองมาตรฐาน ปีพ.ศ. 2559 ปัจจุบนัสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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เกษตรอินทรีย ์มีสมาชิกจาํนวน 425 ราย พนืทีปลูกขา้วอินทรียจ์าํนวน 10,344 ไร่ ขา้วทีผ่านการรับรองมาตรฐาน

จํานวน 2,834 ตัน เครือข่ายได้ขายข้าวให้กับบริษัทในประเทศไทยส่งไปขายต่อในตลาด ประเทศเยอรมัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้

จุดปรับเปลียนการเกษตรแลนาขา้วอินทรียข์องสมาชิกเครือข่าย

· มีสารเคมีเข้ามาระบาดในการทําเกษตรกรรมและทํานา เพือใช้สารเคมีในการบํารุงผลผลิต

กําจัดวัชพืชและโรคแมลงต่างๆ ส่งผลให้ระบบนิเวศสิงแวดล้อมโดนทาํลายเสือมโทรมลง

สารเคมีปนเปือนในดินและแหล่งนาํธรรมชาติ ยงัมีแนวโน้มสูงขึน ระบบห่วงโซ่อาหารใน

ธรรมชาติโดนทาํลาย ปลาติดโรคและตาย พืชผกัท้องถินตามธรรมชาติหายไปและคนไม่กลา้

เก็บมาบริโภค เกษตรกรมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคเรือรังจากการทาํเกษตรกรรม (ปีพ.ศ.2536 –

2537)

· ตลาดสินค้าอินทรีย ์ผลผลิตอินทรีย์สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นอย่างดี เกษตรกรมีแรงจูงใจ

ทางด้านรายได้ทีดีเหมาะต่อระบบการผลิต สมาชิกได้รับผลส่วนต่างจากการขายข้าวอินทรีย์

ซึงราคามีความต่างกบัขา้วปกติเป็นอย่างมาก คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึน รวมทงัสุขภาพร่างกาย

· ผลจากราคาขา้วปกติทวัไปตกตาํ ตาขา้วทีผลผลิตดว้ยระบบเกษตรอินทรีย์ราคาดีและตลาดยงัมี

ความตอ้งการสูงจากผูบ้ริโภครักษาสุขภาพ

· ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกได้ยืนและผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ทังในและ

ต่างประเทศ ได้รับเครืองหมายระบบการค้าทีเป็นธรรม(Fair trade) เครือข่ายมีการรับซือข้าว

อินทรียข์องสมาชิกทีผ่านมาตรฐานอินทรีย ์ซือในราคาประกนักิโลกรัมละ 14 บาท

จุดแข็งและความสําเร็จของเครือข่าย

· สภาพพืนทีและระบบนิเวศสิงแวดล้อมของจังหวดัอาํนาจเจริญ เป็นพืนทีเหมาะสมแก่การทาํ

นาขา้วและเกษตรกรรม

· มีสมาชิกเกษตรกรตน้แบบทีประสพความสําเร็จในการเกษตรอินทรียแ์ละทาํนาอินทรีย์ ทีสาม

รถเป็นแหล่งให้ความรู้และแปลงเกษตรกรรมเป็นทีศึกษาดูงาน แก่เกษตรกรทีสนใจ
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· แกนนาํมีความคุน้เคยกันผ่านการทาํงานจากโครงการซิป มีการเกาะเกียวช่วยเหลือเอือเฟือการ

ทาํงานร่วมกัน สมาชิกทุกคนเป็นแกนนํา ไม่มีการช่วงชิงการนํา แกนนํามีความสัมพันธ์กับ

สมาชิกทงัในระดบัชุมชน ระดบัตาํบล และระดบัจงัหวดั ผ่านการขบัเคลือนร่วมกบัสภาองค์กร

ชุมชน และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจงัหวดัอาํนาจเจริญ

· สมาชิกแกนนําของเครือข่ายมีการประชุมแลกเปลียนทุกปี ในการประเมินสถานการณ์

วิเคราะห์สังเคราะหถ์อดบทเรียนร่วมกนั

· การทาํงานของเครือข่ายทาํงานเชือมโยงกบัประเด็นอืนร่วมกนักบัเครือข่ายและภาคีอืนๆ ทาํให้

เกิดพลงัในการขบัเคลือนและพลงัอาํนาจในการเจรจาต่อรอง จนประกาศธรรมนูญจงัหวดั เป็น

เมืองธรรมเกษตร (วนัที 6 มี.ค. 2558)

· มีการจดทะเบียนเครือข่ายถูกต้องตาม พรบ.วิสาหกิจชุมชน ในชือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรีย์จังหวดัอาํนาจเจริญ มีวตัถุประสงค์เป้าหมายทีชัดเจนเพือส่งเสริมความเข้มแข็ง

ให้แก่เครือข่ายขา้วอินทรียใ์นการผลิต การแปรรูปและการตลาด มีคณะกรรมการขึนมาบริหาร

จัดการทีชัดเจน โดยให้สมาชิกคัดเลือกคณะกรรมการมาจากแกนนําระดับอาํเภอ 13 คน เป็น

คณะกรรมการบริหาร มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ้าย

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสํารวจและข้อมูล ฝ่ายส่งเสริมผลิตเกษตรระบบอินทรีย์ ฝ่ายติดตาม

ประเมินผล ฝ่ายสิงแวดล้อม และฝ่ายการตลาดและระบบการคา้ทีเป็นธรรม(Fair trade) อีกทงั

ประสานการทํางานกับภาคหน่วยงานภาครัฐและภาคีความร่วมมืออืน จนเกิดการยอมรับ

เครือข่ายในระดบัจังหวดั และยงัไดร่้วมกนัผลกัดนัแผนจงัหวดัเกษตรอินทรียแ์ละงบประมาณ

ลงมาดาํเนินงาน

· เครือข่ายมีระบบการรับสมัครสมาชิกทีชัดเจนกระจายครอบคลุมทุกอําเภอของจังหวัด

อาํนาจเจริญ และมีแปลงทาํเกษตรกรรมอินทรีย์ทีชัดเจนของสมาชิก สามารถวางแผนระบบ

การผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกัน วางแผนการตลาดเพือกระจายผลผลิตข้าวอินทรีย์ จุดสําคัญอีก

อย่างหนึงของเครือข่ายคือผลผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกในเครือข่ายได้รับรองมาตรฐาน

อินทรีย์ทังในและต่างประเทศ เป็นทีต้องการของตลาดสินค้าอินทรีย์ ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของ

สมาชิกไดร้ับการระบายสู่ตลาดไม่มีผลผลิตตกคา้ง สร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิกเป็นอย่างดี
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ขอ้จาํกดัปัญหาเครือข่าย

· นโยบายโครงการ และกลไกของภาครัฐ ทําให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติท้องถินเสือมโทรม

ส่งผลให้ห่วงโซอาหารของชุมชนหายไป รัฐมีนโยบายทีมุ่งเน้นมีผลกระทบต่อความมนัคงทาง

อาหารและเกษตรกรขาดความมนัคง เช่น โครงการรับจาํนําข้าว การผลผลิตทีมุ่งเน้นแต่ด้าน

เศรษฐกิจ การส่งเสริมพืชพาณิชย์เชิงเดียว อ้อย มันสําปะหลงั ยางพารา มีการนําสารเคมีมาให้

ในกระบวนการผลิต พืนทีอาหารพืนทีเกษตรกรรมอินทรีย์ลดลงขาดพืนทีความมันคงทาง

อาหาร เป็นตน้

· ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกหลุดมือไปสู่กลุ่มพ่อค้าคนกลาง ขาดความสามารถกําหนด

กลไกทางการตลาด

· การทําเกษตรระบบอินทรีย์สมาชิกบางส่วนยงัขากความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของ

ครอบครัว

· การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นปริมาณจาํนวนสมาชิกและพนืทีเกษตรกรรม มากกว่า

ส่งเสริมพฒันาดา้นความรู้ และยงัสนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุกยาปนเปือนสารเคมีมาให้

การพฒันาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย์จังหวัดอาํนาจเจริญ ผ่านมากว่า 20 กว่าปี เป็นการ

ปรับเปลียนจากตัวเกษตรกรเอง จากสภาพสิงแวดล้อม จากกลไกการตลาด ตลอดจนการเข้าสนับสนุนของ

หน่วยงานทีเกียวข้อง จนพัฒนาเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอาํนาจเจริญ ได้รับความ

ร่วมมือและสนับสนุนการทาํงานหลายบทบาทร่วมกันเป็นภาคีความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทงัหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กล่าวไดค้ือ

· เกษตรจังหวดัอาํนาจเจริญ เข้ามามีบทบาทสนับสนุนให้ความรู้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และขา้ว

อินทรีย ์พร้อมทงัสนับสนุนวสัดุการทาํเกษตรอินทรียต์าข่ายมุง้ เมล็ดพนัธ์ุขา้ว

· พาณิชย์จังหวดัอาํนาจเจริญ เข้ามาช่วยเหลือการประชาสัมพนัธ์ และกระจายสินคา้ผลผลิตขา้ว

อินทรีย ์มีโครงการผกูปินโตขา้ว เป็นการขายให้ให้แก่กลุ่มผูบ้ริโภครักสุขภาพในเมือง โรงแรม

เป็นตน้
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· กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาประสานสนับสนุนการยืนขอรับรองมาตรฐานอินทรีย ์(มกท.)

และการจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจ์งัหวดัอาํนาจเจริญ

· ผูว้่าราชการจังหวดัอาํนาจเจริญ เข้ามาสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ ความเข้มแข็งของกลุ่ม

เครือข่าย ผลกัดนันโยบายเกษตรอินทรียสู่์แผนจงัหวดัและสนับสนุนงบประมาณ

· องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ ํานาจเจริญ (อบจ.)สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิก

เครือข่ายทังการประชุมอบรม ค่าอาหารและค่ายานพาหนะ พร้อมทงัประชาสัมพนัธ์สินค้า

อินทรียแ์ละขา้วอินทรียข์องกลุ่ม

· องค์กรทีสมาชิกเครือข่ายรับของมาตรฐานอินทรีย ์คือ CERES NOP และ EU มาตรฐานสากล

จากประเทศเยอรมัน ระบบการค้าทีเป็นธรรม (Fair trade) เข้ามาเกียวข้องสนับสนุนรับรอง

แปลงและผลผลิตอินทรียข์องสมาชิก และเป็นตลาดรับผลผลิตสินคา้อินทรียแ์ละขา้วอินทรีย์

· สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เขา้มาสนับสนุนความเขม้แข็งของเครือข่าย ผ่าน

สภาองค์กรชุมชนตําบล  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ  ผ่านการจัด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย จัดทําข้อมูล สังเคราะห์สรุปบทเรียน และ

ขบัเคลือนธรรมนูญจงัหวดัอาํนาจเจริญ

· มูลนิธิสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เขา้มาสนบัสนุนการ

จัดทาํข้อมูลและการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ ผ่านกระบวนการขับเคลือนผลกัดันยุทธศาสตร์

ธรรมนูญจงัหวดัประชาชนฅนอาํนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร

· ภาคประชาสังคมจังหวดัอาํนาจเจริญ เครือข่ายข้าวอินทรีย์นาํออ้มจังหวดัยโสธร และร้านขา้ว

หอมจังหวดัสุรินทร์ เข้ามาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายศึกษาและแลกเปลียนดู

งาน ส่งเสริมความเข้มแข้งของเครือข่าย ตลอดจนการตลาดระบายสินค้าอินทรีย์และข้าว

อินทรียข์องสมาชิกเครือข่าย

การดําเนินงานมาอย่างต่อเนืองของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอ ํานาจเจริญ ทาง

เครือข่ายยงัมีแนวทางความต้องการยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย ทงัด้านความเขม้แข็งและศักยภาพของ

กลุ่มสมาชิก ระบบการผลิตขา้วอินทรีย์และสินคา้อินทรีย ์ระบบการคา้ทีเป็นธรรม สู่จงัหวดัเมืองแห่งอาหารใน
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ภายภาคหน้าโดยทาํเกษตรอินทรีย์มีความปลอดภัย ปลอดสารเคม ีและมีอากาศบริสุทธิ จึงได้ร่วมกนัสร้างแนว

ทางการทาํงานต่อของเครือข่าย คือ

· การประสานทํางานร่วมกับภาครัฐทีเกียวข้องในจังหวัดอํานาจเจริญ ผลักดันจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์พฒันาจงัหวดัและนาํแผนการทาํเกษตรระบบอินทรียไ์ปสู่แผนปฏิบตัิในพนิที

· ปีพ.ศ. 2560 ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดติดตามงบประมาณมาดําเนินการสร้างโรงสีข้าว

อินทรีย์

· การพฒันาสร้างแบรนด์สินคา้อินทรียส์ําหรับเครือข่าย

· จัดกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ให้กับผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตสมาชิกเครือข่าย โดยนําผูบ้ริโภค

จากโครงการผูกปินโตขา้วทีพาณิชย์จังหวดัเป็นผูด้าํเนินการ มีกลุ่มคนในเมืองทีรักษาสุขภาพ

และโรงแรมทีรับขา้วอินทรียข์องเครือข่าย ลงเยียมเยียนแปลงเกษตรกรรมและพูดคุยกบัสมาชิก

เครือข่ายในพืนที

· การขยายสมาชิกเครือข่ายเพิม โดยใช้แกนนําของเครือข่ายไปขยายผลสู่เครือญาติให้เข้ามา

เรียนรู้ ทางเครือข่ายให้ความรู้การทาํเกษตรระบบอินทรีย ์ลงศึกษาแปลงของสมาชิกทีประสพ

ความสําเร็จ และศึกษาดูงานแลกเปลียนนอกพืนที และส่งเสริมรายครอบครัวของสมาชิกให้พ่อ

แม่ลูกทาํเกษตรระบบอินทรียร่์วมกนั ปลูกผกัไวก้ินเอง และปลูกผกัหลงัฤดูการทาํนา

· การพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ส่งเสริมดา้นสุขภาพแก่สมาชิกเครือข่ายบริการเจาะเลือดหา

สารพิษสารเคมีตกค้างในเลือด และให้ความรู้เฝ้าระวังโรคทีเกิดขึนจากการทําเกษตรกรรม

ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้สมาชิกมีรายได้เพิมขึน หาช่องทางการตลาดให้สมาชิกขายข้าวได้

เพิมขึน และลดตน้ทุนการผลิตปลูกข้าวอินทรีย ์มีการรวมกลุ่มทาํปุ๋ ยร่วมกนัของสมาชิกแต่ละ

บา้น

· จดัตงัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วอินทรียชุ์มชน และโรงสีขา้วอินทรียข์องเครือข่าย

· ฟืนฟูรักษาระบบนิเวศทางกายภาพในแปลงเกษตรกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงดินให้สมบูรณ์

เหมาะแก่การเพาะปลูก รักษาระบบนิเวศในแปลงนาให้ทรัพยากรสัตวน์าํจาํพวก ปลา กบ เขียด

หอย ปู กลบัคืนมารวมทงัเทาสาหร่ายนาํจืด
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สิงทีเราไดเ้รียนรู้จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียจ์ังหวดัอาํนาจเจริญ เป็นการทีเกษตรกรเจอ

วิกฤตของการทาํเกษตรแบเดิมทีต้องใช้สารเคมีในระบบการผลิต สิงแวดล้อมเปลียนไปจากสภาพเดิมมีความ

เสือมโทรม เกษตรกรมีปัญหาดา้นสุขภาพจากระบบการทาํเกษตรกรรม กลไกตลาดราคาผลิตจาเกษตรไม่แน่นอ

ตกตาํ พืนทีผลิตอาหารของชุมชนถูกคุกคาม ชีวิตของเกษตรกรไม่มีความมนัคง เกษตรกรและสมาชิกเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทร์จงัหวดัอาํนาจเจริญ หาทางออกดว้ยการร่วมกลุ่มถ่ายทอดความรู้การทาํเกษตรระบบ

อินทรีย์ สร้างตลาดผลผลิตสินค้าอินทรีย์ จนกลุ่มเครือข่ายเกิดการยอมรับในระดับจังหวดและหน่วยงานที

เกียวขอ้ง ผลกัดนังานเกษตรอินทรียสู์แผนพฒันาจงัหวดัหวดัอาํนาจเจริญ สมาชิกเครือข่ายขยายตวัไปทวัจังหวดั

อาํนาจเจริญ สร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวดัทีเชือมโยงกบัพืนทีผลิตอาหารเกษตรกรสมาชิกมีคุณภาพชีวิตทีดี

ขึน หากสิงทีกล่าวมาในเบืองต้นเป็นความตระหนักถึงความมนัคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยของจังหวดั

อาํนาจเจริญจึงมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทงัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ภาคประชาสังคม และสมาชิกเครือข่าย เป็นพืนทีศึกษาและเรียนรู้ทงัในระดับแปลง ระดับกลุ่มเครือข่าย และ

ระดบันโยบาย  ตามแนวทางพระราชดาํริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จระเจา้อยู่หัว
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3. โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยระบบอินทรีย์ นครปฐม

(สามพรานโมเดล)2

พืนทีอาํเภอสามพรานเป็นพืนทีเพาะปลูกและจาํหน่ายผลไมท้ีมีชือเสียงระดับประเทศ และยงัมี “สวน

สามพราน” เป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ การเกษตรกรรมผลผลิตมีคุณภาพเป็นทียอมรับ แต่จากสือโฆษณา

ทาํให้เกษตรกรตอ้งการเพมิปริมาณและคุณภาพผลผลิต ให้ไดม้ากๆ ทาํให้เกิดมีการใช้สารเคมีในระบบการผลิต

กนัอย่างแพร่หลาย ส่งผลอีกทงัตน้ทุนการผลิตก็สูงตาม จึงเกิดปัญหาตามมา ทงัรายไดข้องเกษตรกรทีลดลงจาก

กลไกราคาตลาด เกษตรกรเกิดหนีสิน มีปัญหาดา้นสุขภาพ และสิงแวดลอ้มในพืนทีเปลียนแปลงเสือมโทรมลง

ไป

สืบจากกระแสอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ทําให้ผู ้บริโภคตืนตัว มีความต้องการอาหารที

ปลอดภัยเพิมมากขึน ซึงการทําเกษตรอินทรีย์เป็นการนําภูมิปัญญาพืนบ้านมาใช้ประโยชน์ ผลผลิตเกษตร

อินทรีย์จึงมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง มีความปลอดภัยทังผู ้ผลิตและผู ้บริโภค และยงัเป็นมิตรกับ

สิงแวดล้อม ทังดิน และนํา  เนืองจากการทําเกษตรทีไม่ใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีจํากัดวัชพืชและโรคแมลง หรือ

ฮอร์โมน และสารเคมีทุกชนิด  โดยจะใช้อินทรีย์วัตถุ อย่างปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยหมัก รวมถึงปุ๋ ยคอกบํารุงให้พืช

แข็งแรง มีความตา้นทานต่อโรคพืชและแมลง

โรงแรมสามพรานรีเวอร์ไซด์ เล็งเห็นจุดขายช่องทางธุรกิจ การท่องเทียว  ได้มุ่งหน้าเป็นองค์กรธุรกิจ

ท่องเทียวต้นแบบด้านสิงแวดลอ้มและสุขอนามยั ในระดับสากลมาตงัแต่ปี 2549 โดยมีการปรับสวนผกั ผลไม้

บริเวณทีดินฝังตรงข้ามของแม่นาํให้เป็นสวนพืชผกัและสมุนไพรอินทรีย ์ เพือให้นักท่องเทียวขา้มฝางไปเรียนรู้

วิถีเกษตรอินทรีย ์และสามารถเก็บผกัต่างๆ มาปรุงเป็นอาหารทานกนัสดๆ ทาํให้สถานทีแห่งนีไดร้ับการรับรอง

ระดบัสากล จนไดน้ับ Green Globe Certificate (Earth Check) ในปี 2552

ต่อมาสามพรานริเวอร์ไซด์ มีแนวความคิดทีอยากได้ผัก ผลไม้ ทีเป็นอินทรีย์ไวบ้ริการลูกค้าทีมาใช้

บริการเพือการต่อยอดทางธุรกิจ จนในปี 2553 จึงเริมดว้ยการปลูกผกัอินทรียใ์นพนืที 30 ไร่ตรงขา้มฝังแม่นาํของ

สามพรานรีเวอร์ไซต์ เพือใช้เป็นวตัถุดิบสําหรับห้องอาหารของโรงแรม แต่ผลผลิตทีได้ยงัไม่เพียงพอ ต่อมามี

2 คณะทาํงาน มูลนธิิสงัคมสขุใจ จ.นครปฐม วนัที 4 พ.ย. 2559
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เกษตรกรบางส่วนในพืนทีใกล้เคียงต้องการปรับเปลียนการทาํเกษตรแบบเคมีมาสู่การทาํเกษตรระบบอินทรีย์

แต่ยงัขาดความรู้ และช่องทางการตลาดจาํหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ จึงไดเ้ขา้มาร่วมกบัสามพรานริเวอร์ไซด์

จนเกิดเป็นกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ซึงไดร้ับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง

สุขภาพ (สสส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึงในช่วงแรกของการดําเนินโครงการ

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่อยากเปลียนมาทาํเกษตรระบบอินทรีย์ เพราะยงัมีความคิดว่าทาํยากและให้ผลผลิตน้อย

และไม่มีตลาดรองรับ ทางสวนสามพรานจึงเริมทาํตลาดทางเลือกให้กบัเกษตรกร “ตลาดสุขใจ” พนืทีกว่า 2 ไร่

ริมถนนเพชรเกษตรหน้าสวนสามพราน ให้เกษตรกรนาํผลผลิตอินทรีย ์และผกัปลอดสารพิษมาวางขาย จาํหน่าย

โดยตรงแก่ผู ้ซือ โดยทางสวนสามพรานจัดหาผู ้เชียวชาญและเครืองมือมาสุ่มตรวจคุณภาพพืชผักผลไม้ของ

เกษตรกรทุกสัปดาห์ หากว่ามีสารเคมีตกค้างหรือไม่ ทําให้ผู ้บริโภคทีมาซือผลผลิตอินทรีย์มีความมันใจ

นอกจากนีทางโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ยงัรับซือผลผลิตอินทรีย ์โดยมีการรับซือในราคาประกนั

การสร้างตลาดทางเลือกให้เกษตรกรเกิดความเปลียนแปลงสามารถสร้างความมนัคงทางตลาดและ

ช่องทางการจาํหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ส่งผลให้การขยายผลการทาํเกษตรอินทรีย์เพิมขึน สวนสามพราน

เห็นว่าหากจะทําเรืองนีให้สําเร็จทางสวนสามพรานต้องทําเป็นตัวอย่าง  จึงจะสามารถทําหน้าทีเป็นพีเลียง

ช่วยเหลือเกษตรกรผูท้ีตอ้งการปรับเปลียนมาทาํเกษตรอินทรียไ์ด ้ภายในสวนสามพรานจึงมีการนาํระบบเกษตร

อินทรียม์าใช้ทงัหมด รวมถึงมีการพฒันาพืนทีของโรงแรมทีอยู่ติดริมแม่นาํให้เป็นสวนเกษตรอินทรีย ์มีการปลูก

ผัก ปลุกข้าว และทางโรงแรมเองก็มีการพัฒนาเมนูอาหารอินทรีย์มาบริการลูกค้า และมีจุดจําหน่ายผลผลิต

อินทรีย์ขึนในโรงแรม จนในปี 2556 สวนสามพรานและเกษตรกรนําร่องหลายคน ได้รับการรับรองมาตรฐาน

อินทรียส์ากล (IFOAM)

โดยปัจจุบันการดําเนินงานของสวนสามพรานภายใต้มูลนิธิสังคมสุขใจ ขับเคลือนพัฒนาห่วงโซ่

อุปทานอินทรียด์้วย “สามพรานโมเดล” ซึงได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง

สุขภาพ (สสส.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากการทีเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตผ่าน

พ่อคา้คนกลางซึงเป็นผูก้าํหนดราคา ขายผลผลิตสินคา้ไม่ได ้ในขณะเดียวกนัเกษตรกรไม่สามรถควบคุมต้นทุน

การผลิตทีสูงขึนตามราคาสารเคมี ทาํให้เกิดมีหนีสินเพิมมากขึน มีปัญหาด้านสุขภาพ และสิงแวดล้อมเสือม

โทรมลง ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่ในพืนทีติดอยู่ในวงจรแบบนี ดังนันการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้วิถี

ธรรมชาติในการปลูกผกัผลไมแ้ทนการใช้สารเคมีทีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ สามพรานโมเดลจึงเป็นกลไกการ

ขบัเคลือนระบบการผลิตเกษตรกรรมทีปลอดภยั ให้เกษตรกรในจงัหวดันครปฐม ตระหนักถึงความสําคญัพฒันา



24

ระบบเกษตรอินทรีย ์โดยการปรับเปลียนวิธีคิดในการทาํเกษตรตงัแต่ตน้ทาง ไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกร เรืองดิน

เรืองนาํ การเก็บเกียวผลผลิต รวมถึงระบบการตลาด โดยทาํแบบครบวงจรตงัแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง เพือหวงั

ให้เกษตรกรมีการปรับเปลียนจากการทาํเกษตรเคมีมาสู่วิถีการทาํเกษตรอินทรีย ์จากความพยายามและความ

ร่วมมือของหลายภาคส่วนทงัภาครัฐและเอกชน เกษตรกรเกิดความเปลียนแปลงมีความตระหนักถึงพิษภัยของ

การทาํเกษตรเคม ี เกษตรกรมีการปรับเปลียนหันมาทาํเกษตรอินทรียเ์พมิมากขึน และขยายเครือข่ายกวา้งออกไป

การเขา้มาเป็นสมาชิกเกษตรอินทรียส์ามพรานโมเดล

ปัจจุบันโครงการนีมีเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ทังหมด 18 กลุ่ม จาํนวน 130 ราย ทงัอยู่ในจังหวดัปฐม

และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์และกาญจนบุรี โครงการสามพรานโมเดลให้

ความสําคญัเป็นพิเศษกบัเกษตรกรทีปรับเปลียนมาทาํเกษตรอินทรีย ์โดยจดัให้มีเจา้หน้าทีส่งเสริมของโครงการ

ลงพืนทีออกเยียมแปลงพร้อมให้คําปรึกษาแนะนําแก่เกษตรกรในระหว่างการปรับเปลียนการผลิตอย่าง

สมาํเสมอ มีการจัดเวทีในระดับพนืทีแลกเปลียนกบัเกษตรกร นอกจากนียงัมีการจัดทาํโครงการย่อยสนับสนุน

เพิมศักยภาพเกษตรกร คือ การให้ความรู้อบรมการทาํเกษตรอินทรีย ์การทาํปุ๋ ยหมักและการทาํนาํหมกัชีวภาพ

การลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนการรวมกลุ่มและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการช่วยเหลือกนั ส่งเสริมการ

ปลูกพืชผกั ผลไมอ้ินทรีย ์เกษตรกรยงัมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตการจัดการหลงัเก็บเกียว การขนส่ง การแปร

รูปเพิมมูลค่าผลผลิตอินทรีย ์เช่น นาํฝรัง  และการตลาดขายตรงจากเกษตรผูผ้ลิตสู่ผูซื้อผูบ้ริโภค การรวบรวม

ผลผลิตเกษตรอินทรียไ์ปส่งขาย ถือไดว้่าเป็นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีเกษตรกรสามารถพงึตนเองได้ พร้อมกบั

ให้เกษตรกรบันทึกผลการทาํเกษตรอินทรีย์ในแปลง เพือก้าวไปสู่การพฒันาแปลงปลูกให้ได้มาตรฐาน อีกทงั

เกษตรกรทําอย่างจริงจังเป็นระบบ ทําให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทีได้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นทียอมรับของ

ผูบ้ริโภค และยงัมีเกษตรกรอีกจาํนวน 60 รายได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล International Federation

of  Organic Agriculture Movement (IFOAM ) จากสํานักงานมาตรฐานอินทรีย ์(มกท.)

ซึงแต่ละกลุ่มมีระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee System (PGS) ของตนเอง

สําหรับสมาชิกและพร้อมทีจะพัฒนาไปสู่มาตรฐานอินทรีย์สากล โดยมีมาตรฐานทีเรียกว่า 3 เขียว ซึงเป็น

ขนัตอนการเปลียนเข้าสู่เกษตรอินทรีย ์คือ
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· สีขาว เกษตรทีมีความตังใจในการเปลียนมาทําเกษตรอินทรีย์ แต่ยงัมีการใช้สารเคมีหรือ

ปุ๋ ยเคมีอยู่บ้าง มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมชนและพฒันาศักยภาพตนเอง แต่ยงัไม่มีโอกาส

นาํผลผลิตมาจดัจาํหน่าย

· สีเขียวอ่อน เกษตรกรทีหยุดการใช้สารเคมีอย่างสินเชิง ผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าทีของสวน

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ถ้าผลการตรวจผ่านจะได้โอกาสเข้าโครงการทีสามพรานโมเดล จะทํา

การตลาดให้

· สีเขียวกลาง เกษตรกรทีผ่านการตรวจสอบจากเจา้หน้าทีของสํานักงานมาตรฐานอินทรีย์

· สีเขียวแก่ เกษตรกรทีผ่านการตรวจสอบจากทุกหน่วยงาน

นอกจากนีทางโครงการยงัจัดให้มีศูนย์พฒันาเกษตรอินทรีย์สุขใจ เป็นทีให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ทัง

ระบบ แก่ สมาชิกเกษตรกร โรงเรียน หน่วยงาน และผูส้นใจทวัไป พร้อมทงัออกไปให้ความรู้เกษตรอินทร์และ

อาหารปลอดภยักบัโรงเรียนในพนืทีอีกดว้ย

การตลาดและการเชือมโยงผูบ้ริโภค

โครงการสามพรานโมเดล เป็นการช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้กบัเกษตรกร เป็นการเชือมระหว่างผูผ้ลิต

กับผู ้บริโภคผ่านห่วงโซอาหารคุณค่าเกษตรอินทรีย์ ช่องทางการตลาดในการจําหน่ายผลผลิตสินค้าจะต้อง

เป็นไปตามจริง หมายความว่า จะไม่มีการช่วยซือ ช่วยอุดหนุด แต่การจดัจาํหน่ายจะเป็นไปตามกลไกทางตลาด

อย่างแท้จริง เป็น “ Free market mechanism” บนพืนฐานการค้าทีเป็นธรรม ทางโครงการเป็นคนกลางในการ

เชือมระหว่าง กลุ่มโรงแรม มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน เพือเพิมโอกาสในการจัดจาํหน่ายสินค้าหรือพฒันา

ระบบทีช่วยเกือหนุนการระบายสินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภคไดด้ีมากขึน ช่องทางการตลาดเป็นแบบการซือขายตรงมี

หลายรูปแบบ ไดแ้ก่

· ตลาดสุขใจ เป็นตลาดนัดอินทรีย์แห่งแรกเปิดเมือปี 2553 เป็นความร่วมมือกับสวนสามพราน

และกรมการคา้ภายใน ตงัอยู่บริเวณหน้าสวนสามพราน ริมถนนเพชรเกษตร เปิดเฉพาะวนัเสาร์

และวนัอาทิตย ์ตงัแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. จาํหน่ายพืชผกัผลไมอ้ินทรีย ์ทางตลาดจดัให้มีการ

สุ่มตรวจพืชผกัผลไม้เพือหาสารเคมีตกค้างทุกอาทิตย ์เกษตรกรทีจะนําผลผลิตอินทรีย์มาขาย

ตรงผ่านมาตรฐานของตลาดมีอยู่ 3 ระดับ คือ เขียวอ่อนคือยงัแค่ปลอดภัยอยู่ เขียวกลางคือ
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สินคา้ส่วนใหญ่กาํลงัเข้าสู่ระบบ และเขียวเขม้คือสินคา้ทีได้รับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

แล้ว ในปัจจุบันตลาดสุขใจมีร้านค้ามากกว่า 60 ร้าน แต่ละร้านมีเกษตรกร 5 – 6 ราย ทีนํา

ผลผลิตประเภทเดียวกนัมาวางจาํหน่าย  มีลูกค้าผูบ้ริโภคในท้องถิน 30% และเป็นคนกรุงเทพ

และนักท่องเทียว 70 % มีรายไดข้องตลาดต่อเดือนมากกว่า 2 ลา้นบาท

· ตลาดสุขใจสัญจร เป็นการนําเกษตรกรและผลผลิตสินค้าอินทรีย์ไปจําหน่ายในอาคาร

สํานักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ 1 ครังต่อสัปดาห์  เช่น อาคารสํานักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์

และห้างเซ็นทรัล โดยมีโครงการ From Farm to Firm ทํางานร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (กาํแพงแสน)

· โมเดิร์นเทรด เป็นการนําผลผลิตอินทรีย์ของสมาชิกไปจาํหน่าย คือ สวนสามพราน และท็อป

ซุปเปอร์มาร์เก็ต (TOP)

· จาํหน่ายผลผลิตสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกร( 60 ราย) ให้แก่กลุ่มธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพ

และศูนย์ประชุม คือ พืชผกัผลไม ้และข้าวอินทรีย ์ขายได้ 300 ตันต่อปี เพือเชือมโยงระหว่าง

เกษตรกรกลุ่มผู ้ผลิตข้าวอินทรีย์กับธุรกิจโรงแรม ผ่านโครงการ Farm to Functions ร่วมกับ

สํานักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มีโรงแรมทังหมดทีรับซือผลผลิตข้าวอินทรีย์

จาํนวน 9 แห่งรวมทงัโรงแรมสามพรานรีเวอร์ไซด ์และศูนยป์ระชุม จาํนวน 3 แห่ง เป็นการซือ

ขายล่วงหน้า

· การจาํหน่ายผลผลิตสินค้าผ่านเว็บไซต์ Sookjai Organic เป็นการซือขายตรงจากเกษตรกรและ

จดัส่งสินคา้ไปให้ผูบ้ริโภค

· จดัการท่องเทียวในสวนเกษตรอินทรีย ์“คนกิน คนปลูก” โดยร่วมกบัการท่องเทียวแห่งประเทศ

ไทยและเอกชนเป็นการเชือมโยงผูบ้ริโภคและผู ้สนใน เกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัยลงไป

เทียวชมในสวนเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ ได้เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์

และระบบเกษตรอินทรีย ์และยงัไดซื้อผลผลิตสินคา้อินทรียจ์ากสวนเกษตรกรโดย

· การจัดงานประจําปี จัดงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” งานนีจัดขึนเพือปลุกระดมเครือข่าย

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัยทัวประเทศ เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ทีให้ความรู้การทําเกษตร

อินทรียท์ุกมิติ มีการจาํหน่ายผลผลิตสินคา้อินทรียแ์ละอาหารปลอดภัยโดยตรงจากเกษตร และ
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สร้างแรงบันดาลใจการใช้วิถีชีวิตอินทรียใ์ห้กบัผูเ้ขา้ชมงาน การจดังานทีผ่านมามีผูเ้ขา้เยียมชม

งานจาํนวน 12,000 กว่าคน

สิงทีภาคภูมิใจสามพรานโมเดล

· การทําเกษตรอินทรีย์ตรงกับความต้องการของเกษตรกร มีความสุข ทังด้านการผลิต ด้าน

สุขภาพ และมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

· สมาชิกเกษตรอินทรียเ์ดินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความยงัยืนในการผลิต สร้าง

รายได้จนสามารถลดหนีสิน เป็นต้นแบบตัวอย่างให้แก่เกษตรกรนอืน ยงัมีการรวมกลุ่มกัน

เรียนรู้และต่อรองราคาผลผลิตกบัพ่อคา้คนกลาง มีตลาดเป็นของตนเอง

· สามพรานโมเดลเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทังการสนับสนุนผู ้ผลิตเกษตรกร

การตลาดเชือมโยงผูบ้ริโภค และการแปรรูปเพมิมูลค่าผลผลิตอินทรีย์

· เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกร หน่วยงานต่างๆ และต่างประเทศ

· การนาํเอาสามพรานโมเดลไปผลกัดนัเรืองวิถีเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม

ความตอ้งการยกระดบัพฒันาต่อ

· ขยายแนวคิดและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรทีมีความต้องการปรับเปลียนจากเกษตรเคมีมาสู่

เกษตรอินทรียอ์ย่างต่อเนือง

· สร้างพนืทีตน้แบบชุมชนเกษตรอินทรียท์ีมีความยงัยืน

· สร้างพฒันาตน้แบบเกษตรกรอินทรียใ์ห้อยู่ไดอ้ย่างมีความมนัคงในวิถีอินทรีย์

· ส่งเสริมยกระดับเกษตรกรอินทรีย ์การจัดการแรงงาน การปลูกพืชผกัผสมผสาน การจัดการ

ผลิต การจดัการแปลงให้ไดร้ับรองมาตรฐานอินทรีย์ PGS และไปสู่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน

อินทรียส์ากล (IFOAM)

· การพฒันาเทคโนโลยีเกษตรให้ถึงมือเกษตรกร และให้เกษตรกรเรียนรู้ดา้นธุรกิจ

· การพฒันาและการสืบทอดให้แก่คนรุ่นใหม ่ เกษตรกรรุ่นใหม ่ให้เขา้มาสู่การผลิตระบบเกษตร

อินทรียแ์ละวิถีอินทรีย์
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· ให้ความรู้เชือมโยงผูบ้ริโภคและผูส้นใจ ให้เข้าถึงผลผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย

จากช่องทางการตลาดการซือขายตรง และมีส่วนร่วมกบัเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์

“สามพรานโมเดล” การเปลียนวิถีการทําเกษตรแบบเดิมสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนเกษตร

อินทรีย์พัฒนารายได ้สร้างความยงัยืนให้กลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร ยงัได้ส่งต่อผลผลิตอินทรีย์และอาหาร

ปลอดภัยให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง เกิดจากการประสานร่วมมือกับ หน่วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาค

ธุรกิจเอกชน นอกจากนียงัมีการถอดบนเรียนเป็นชุดความรู้ในการขับเคลือนโครงการ ซึงการดาํเนินงานถือเป็น

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐบนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. วิชชาลัยรวงข้าว จังหวัดพัทลุง3

จากสภาพพืนทีทีตงัของบ้านท่าช้าง ตาํบลพนางตุง อาํเภอควนขนุน ตงัอยู่เขตทีลุ่มของจังหวดัพัทลุง

เป็นทุ่งราบสภาพพนืทีโดยทวัไปเป็นทีราบลุ่ม สภาพพนืทีเหมาะแก่การกสิกรรม อาชีพหลกัของชาวบา้นคือการ

ทาํนา และดว้ยวิถีการผลิตทีเน้นปลูกขายเพือขาย ทาํให้ชาวนาทีนีเร่งการผลิต ใช้สารเคมีทุกประเภท เพือให้ขา้ว

ไดผ้ลผลิตสูงๆ แต่ผลทีตามคือตน้ทุนการผลิตทีสูงขนึ กาํไรในแต่ละปีจึงเหลือเพียงน้อยนิดชาวนาบางรายมีหนี

สินจากการทาํนา และทีสําคญันนัชาวนาบา้นท่าช้างต่างมีร่างการทรุดโทรมลงเรือยๆ อย่างไม่ทราบสาเหตุ

ปัญหาทีเกิดขึนจากการทํานาเป็นจุดเริมต้นของความพยายามทีจะทําให้ชุมชนของตนเองอยู่อย่าง

สมบูรณ์พุนสุข โดยเกิดจากคนในชุมชนเองทีลุกขึนมาตงัคาํถาม ร่วมกนัคน้หาคาํตอบ และก่อนจะลงมือจดัการ

เพอืแกไ้ขปัญหาและร่วมกนัสร้างความสุขอย่างยงัยืนให้เกิดแก่ชุมชน

จากจุดเริมทีเหมือนไร้ทางออก สู่ความสําเร็จทีชาวชุมชนไดร้ับกนัถว้นหน้า คือ ชาวบา้นหามติร่วมทีจะ

เปลียนแปลงพฒันาชุมชนของตนเอง โดยขยบัการดาํเนินงานระดบัชุมชนไปอีกขนั จึงก่อตงั “วิชชาลัยรวงข้าว”

ขึน เพืออนุรักษ์พนัธ์ุขา้วพนืบา้น และทาํมติประชาคมร่วมกนัว่าจะทาํเกษตรปลอดสารเคมี

ทางโครงการถอดบทเรียนชุมชนตน้แบบเกษตรและอาหารปลอดภัย เพือนาํเสนอสมชัชาสุขภาพ ไดล้ง

พืนทีเรียนรู้แลกเปลียนกบัคณะกรรมการวิชชาลยัรวงข้าว จังหวดัพทัลุง ถึงการเปลียนแปลงของชุมชนบา้นท่า

ช้างทีใช้การําเกษตรอินทรีย ์และการทาํนาอินทรีย์มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนมีความสุขจาก

การทาํนาอินทรีย ์และเข้าถึงอาหารปลอดภัยแก่คนในชุมชน จนขยายบทเรียนไปสู่แก่ชุมชน เครือข่ายอืน ผ่าน

การดาํเนินงานของวิชชาลยัรวงขา้ว

ก่อนปีพ.ศ. 2522 – 2525 ชาวบา้นท่าช้างร้อยเปอร์เซ็นต์ทาํเกษตรกรรมทาํนาทาํสวนตามความเหมาะสม

ของพืนที สร้างรายได้จากการสานกระจูด เลียงวัว ทําสวน และทํานา เป็นการทําเกษตรทีพึงตนเองไม่พึง

เทคโนโลยีและสารเคมี ไดข้า้วประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ทาํนาขา้วทีอาศยันาํฝนโดยใช้พนัธ์ุขา้วพืนบา้น ทาํ

นาไวก้ินในครอบครัวส่วนทีเหลือก็นําไปแลกของใช้ของบริโภคอย่างอืนทีในชุมชนไม่มีและขาย ซึงข้าวสมัย

นันขายไดใ้นราคาทีถูกเพราะพืนทีราบลุ่มส่วนใหญ่เกือบทงัหมดในจังหวดัพทัลุงก็มีการทาํนาปลูกขา้ว

3 คณะกรรมการวิชาลยัรวงข้าว จงัหวดัพัทลงุ วนัที 30 ตุลาคม 2559
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จนมาในปีพ.ศ. 2534 การทาํนาของชาวบ้านท่าช้างได้มีการปรับเปลียนไปเมือหน่วยงานของรัฐเขา้มา

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกขา้วลูกพนัธ์ุผสม (กข. 33) ทาํนาแบบนาตม นาดาํ และนาหว่านแห้ง มีการนาํเครืองมือรถ

ไถเข้ามาช่วยในการทาํนา ได้ข้าวเพิมมากขึนเป็น 500 – 600 กิโลกรัมต่อไร่ และสามารถทาํนาไดส้องครังต่อปี

ชาวบา้นมีรายได้จากการขายขา้วดีเพิมมากขึน แรงงานในการทาํนาขาดแคลนตอ้งมีการจา้งวานในการเก็บเกียว

ข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนสารเคมีไล่แมลงศตัรูของข้าว ชาวบ้านสามารถขอการสนับสนุนไดอ้ย่าง

ไม่กาํจดั จนเกิดการขยายการทาํนาเกือบทุกพนืทีของชุมชน มีการเพิมพืนทีทาํนาเพิมผลผลิตขา้วมีปริมาณการใช้

ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีกาํจดัแมลงเพมิขึนในพนืทีชุมชน มีคลองนาํไหลผ่านชุมชนนาํสบบูรณ์ทีไหลมาจากเขาปู่ -เขา

ย่า กรมชลเขา้มาทาํไฟฟ้าจากพลงันาํ เกือบสิบปีทีชาวนาบา้นท่าช้างทาํนาโดยใช้วิธีการนีทาํให้เกษตรกรมีความ

จาํเป็นตอ้งใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีเพิมขึนเป็นการเพมิตน้ทุนการทาํนาให้สูงขึน บางปีชาวนาไดผ้ลผลิตขา้วตาํเกิด

จากโรคแมลง แล้งขาดนํา และราคาข้าวตกตาํ จนทําให้เกษตรกรในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นหนีจากการทํา

เกษตรกรทาํนา

จนในปีพ.ศ. 2543 ทางกลุ่มผู ้ใหญ่บ้านและผู ้นําชุมชนร่วมกับกลุ่มชุมชนทะเลน้อย ไปศึกษาเรียนรู้

เกษตรกรรมยงัยืน การทําเกษตรกรรมทางเลือก การทํานาอินทรีย์ และเกษตรกรอินทรีย์จากโครงการอัน

เนืองมาจากพระราชดาํริปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกับมีโครงการเกษตรนําร่อง ของเครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือกเขา้มาส่งเสริมการทาํเกษตรทางเลือกจาํนวน 3 แปลง ผสมกบความรู้ทีไดไ้ปเรียนรู้มาจาก

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดาํริปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช และยงัได้ไปดูงานศึกษานอกพืนทีจาก

กลุ่มสันติอโศก การทาํนาํปุ๋ ยและหมกัชีวภาพ การปรับปรุงดิน และการแปรรูปโดยใช้วสัดุในทอ้งถิน(สบู่เปลือก

มังคุด)  ชาวบ้านกลับมาได้เริมมีการพบปะพูดคุยกันการนําวตัถุดิบในท้องถินทีมีมากมาทาํปุ๋ ยนาํหมัก เพือนํา

ของทีเหลือใช้และใช้แลว้นาํกลบัมาใช้ใหม่ ร่วมกลุ่มกนัทาํปุ๋ ยและนาํหมกัอินทรียไ์ปใช้ในนาขา้ว เพือลดตน้ทุน

ในการทาํเกษตรกรรม และคาํนึงถึงเรืองสุขภาพของเกษตรกรและสิงแวดลอ้มชุมชน

ในปีพ.ศ. 2547 – 2549 ทาง สํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจยัเพือทอ้งถิน (สกว.) ไดร่้วมกบัชุมชนทาํวิจยั

โครงการศึกษาแนวทางฟืนฟูการทํานาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิน(ท่าช้าง – ทะเลน้อย) ในพืนทีลุ่มทะเลสาบ

สงขลา จากงานวิจัยท้องถินโดยชุมชนได้เรียนรู้การและรับรู้จากข้อมูลการทํานาในอดีตจนถึงในยุคปัจจุบัน

ขณะนนั ชุมชนช่วยกนัวิเคราะห์ถึงปัญหาและสิงทีดีจากการทาํนาขา้ว จนเกิดชมรมสือแห่งปัญญาพฒันายงัยืนมี

เกษตรกรเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการไดน้าํผลจากการวิจัยมาทอลองทาํนาอินทรียจ์าํนวน 2 ไร่ มีสมาชิกจาํนวน 5

คนเขา้ร่วม โดยทาํนาใช้พนัธ์ุขา้วพนืบา้นมาเปรียบเทียบ มีการเก็บขอ้มูลและสังเกตการใช้ปุ๋ ย ซึงมีการทาํปุ๋ ยและ
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นาํหมักอินทรีย์ใช้เองในอัตรา 200 กิโลกรัมต่อ 2 ไร่ เมือเปรียบเทียบผลผลิตข้าวทีได้กบัแปลงนาทีใช้ปุ๋ ยและ

สารเคมี ปรากฏว่ามีผลผลิตข้าวเท่ากันประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การทาํนาอินทรีย์สามารถลดต้นทุนใน

การผลิตลงไดเ้ป็นอย่างมาก

จนในปีพ.ศ. 2550 ทางกลุ่มเกษตรกรทาํนาอินทรียไ์ด้ร่วมกบัวิทยาลยัชุมชน จงัหวดัพทัลุงร่วมกนัทาํนา

ขา้วอินทรียท์งัระบบจาํนวน 18 ไร่ ปลูกขา้วพนัธุ์พนืบา้น ไดแ้ก่ ขา้วสังหยด ขา้วเหนียวดาํ และขา้วเล็บนก ตงัแต่

การเตรีมพืนทีนาทาํพิธีกรรมตามวฒันธรรมทอ้งถินมีการทาํพิธีเบิกนา และยงัร่วมกนัพฒันาสูตรปุ๋ ยทีเหมาะสม

กบันาขา้วอินทรียท์ีนาํมาใช้สําหรับนาข้าว 18 ไร่ จนนาํไปสู่การอบรมการทาํปุ๋ ยหมกัอินทรียใ์ห้แก่คนในชุมชน

และเยาวชนจาํนวน 2 รุ่น มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาเรียนรู้การทาํนาอินทรีย์ทังระบบ ก่อนการเก็บเกียวมีการทาํพิธี

ขวัญข้าวเป็นพืนทีให้คนในชุมชนมาเรียนรู้ในแปลงนาข้าวร่วมกัน จนชาวบ้านนําไปขยายผลสู่ชาวบ้านใน

ชุมชนทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมทาํนาอินทรียท์ดลอง รวมกลุ่มกนัจาํนวน 30 คน ลงหุ้นจาํนวน 100 หุ้น ไปหาวสัดุมาทาํปุ๋ ย

อินทรียใ์ช้กนัเองในนาขา้วและสวนยาง และมีการนัดวนักนัทาํปุ่ ยอย่างต่อเนือง

ปีพ.ศ. 2552 ทางศูนย์วิจัยข้าว จังหวดัพทัลุง เล้งเห็นถึงความพยายามการปรับเปลียนและประสบการณ์

ของกลุ่มเกษตรกรทาํนาอินทรีย์โดยใช้พนัธ์ุข้าวท้องถิน จึงสนับสนุนให้กลุ่มไปทาํแปลงเม็ดพนัธ์ุข้าวพืนบา้น

พร้อมกันจัดทําโครงการสนับสนุนในระดับจังหวัดให้จัดสร้างโรงปุ๋ ยอินทรีย์ มีสมาชิกจํานวน 5 คนเข้ามา

บริหาร สนับสนุนการศึกษาดูงานและอบรมการทาํนาอินทรีย ์และลงตรวจแปลงนาอินทรีย ์โดยกรมส่งเสริม

วิชาการเกษตร กระทงัในปีพ.ศ. 2553 กลุ่มไดร้ับการสนับสนุน โครงการลดมลพิษทาํนาปลอดภยัจาก สสส. (ทาํ

ต่อเนือง 3 ปี)  โดยการทาํนาขา้วอินทรีย์ปล่อยปลาในนาข้าวเพือกาํกัดวชัพืชและดูแลระบบนิเวศนาขา้ว จนทาํ

เป็นหลักสูตรของกลุ่ม มีการขยายผลทาํปุ๋ ยหมักอินทรีย์สูจรของชาวบ้านร่วมกับวิทยาลัยชุมชนจังหวดัพัทลุง

และกรมพัฒนาชุมชน วิเคราะห์ทางเลือกทดลองหลายสูตรจนได้สูตรของกลุ่มทีลงตัวเหมาะสมกับนาข้าว

อินทรีย์ยกระดับเป็นการทาํปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ด มีการร่วมกับทางอนามัยตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างจากคนใน

ชุมชนพบว่ามีทงัเสียงและปลอดภยั มีการทาํกิจกรรมชวนน้องลงนาให้เรียนรู้ระบบการทาํนาอินทรีย ์มีสมาชิก

ทาํนาอินทรียืเพิมขึนเป็นจาํนวน 20 ราย ทาํนาอินทรีย์จาํนวน 20 ไร่ ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกเข้ามาเรียนรู้จาํนวน

150 คน และสมาชิกจํานวน 12 คนได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และสมาชิกจํานวน 10กว่ารายได้รับรอง

มาตรฐานผกัอินทรีย ์จากการเปลียนแปลงของสมาชิกทาํนาข้าวอินทรีย์จาํนวน 12 ราย เกษตรกรมีการพึงพา

ตนเองได้มีรายได้เพิมจากการทาํนาข้าวอินทรีย ์ เกษตรกรสามารถกาํหนดราคาข้าวได้เองผูบ้ริโภคมีความพึง

พอใจ มีสุขภาพโดยรวมทีดีขึน จนสมาชิกสามารถไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การทาํนาขา้วอินทรียไ์ด้
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จากในปีพ.ศ. 2555 ความรู้ประสบการณ์ของกลุ่มเป็นทีจักยอมรับการทาํนาอินทรีย ์การถ่ายทอดไปสู่

กลุ่มสนใจอืนๆ และเป็นทีเรียนรู้ของคนทงัในชุมชนและนอกชุมชน รวมทงัหน่วยงานของรัฐ  ทางกลุ่มจึงไดร้ับ

การสนับสนุนจากกรมการข้าว ให้จัดตงัศูนย์การเรียนรู้ ในชือ วิชชาลัยรวงข้าว จังหวัดพัทลุง ขึนเป็นแหล่ง

แลกเปลียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และยงัร่วมกับ สปก.จังหวดัพทัลุง ทาํหลักสูตรเกษตรกรรมทางเลือกอบรมให้

ความรู้เกษตรกรจังหวดัสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี เขา้มาเรียนรู้การทาํนาระบบอินทรีย ์ เรืองเมล็ด

พนัธ์ุข้าวพืนบ้าน เรียนรู้จากการปฏิบัติลงแปลงจริง แล้วมาแลกเปลียนวิเคราะห์ร่วมกนั จนแต่ละกลุ่มไปขยาย

แนวคิดต่อจดัตงัทาํเป็นโรงเรียนชาวนาขึนในพนืที ในปัจจุบนัวิชชาลยัรวงขา้ว จงัหวดัพทัลุง ยงัเป็นแหล่งศึกษา

ดูงาน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทีสนใจ หน่วยงานภาครัฐ และนักศึกษามาอย่างต่อเนือง

โดยทางกลุ่มยงัมีการแบ่งงานความรับผิดชอบให้สมาชิกเข้ามาร่วมกันทํางานใช้ปรัชญาในการ

ดาํเนินงาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไดม้ีโครงสร้างการดาํเนินงานทีประกอบไปดว้ย คือ

· วิชชาลยัรวงขา้ว ศูนยผ์ลิตขา้วอินทรียค์รบวงจร

· แปลงวิจยัพฒันาขา้วพนืบา้น

· กลุ่มออมทรัพย์

· สวสัดิการชุมชน

· กองทุนเพือการเกษตรยงัยืน

· กลุ่มขา้วอินทรีย ์วิถีพนางตุง

· กลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ บา้นท่าช้าง

· กลุ่มผกัเป็นยา

· กลุ่มเยาวชน

· วิสาหกิจชุมชนชมรมสือแห่งปัญญาพฒันาเกษตรยงัยืน

ความสําเร็จพึงพอใจ

· วิชชาลยัรวงขา้ว เป็นแหล่งศูนยก์ารเรียนรู้ขา้วอินทรียค์รบวงจร

· การรวมกลุ่มแลกเปลียนเรียนรู้ของกลุ่มเพือการต่อยอกพฒันางานเกษตรอินทรียแ์ละขา้วอินทรีย์
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· วิชชาลัยรวงข้าวจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงในแปลง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน

เด็กในโรงเรียนทอ้งถิน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยั

· หน่วยงานภาครัฐและคนภายนอกให้การยอมรับ และขยายผลบอกต่อ จนทาํให้กลุ่มเติบโตขนึ

· คนในชุมชนมีขา้วบริโภคทีปลอดภนั มีสุขภาพทีดีขึนและสิงแวดลอ้มในชุมชนดีขึน

ปัญหาทีเกิดขึน

· สมาชิกผลิตขา้วอินทรียไ์ดเ้ยอะขายไดน้้อยกว่าเดิม และกลุ่มยงัขาดช่องทางการตลาดในการระบายผลิต

ขา้วของสมาชิก

· การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้ว ทงัสบู ่นาํมนัรําขา้ว สมาชิกยงัขาดความรู้และการเพิมมูลค่าจากการแปร

รูปขา้ว

เป้าหมายการดาํเนินงานต่อ

· การยกระดบัเพมิมูลค่าจากขา้วแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้วให้สามารถดูแลสมาชิกได้

· การตลาดระบายผลผลิตขา้วอินทรียแ์ละสินคา้แปรรูปของกลุ่ม

· การพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มให้ไดร้ับ อย. และมาตรฐาน

· การปรับปรุงสถานทีผลิตแปรรูปของกลุ่มให้มีคุณภาพ

· ส่งเสริมขยายเกษตรกรในชุมชนให้ปรับเปลียนมาทาํนาขา้วอินทรีย์เพิมมากขึน และขยายเครือข่ายการ

ทาํนาขา้วอินทรีย์

· ให้บ้านท่าช้างเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยัทงัขา้วอินทรียแ์ละผกัอินทรีย์

· รณรงค์ให้ความรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์ แก่ชุมชนท่าช้าง ชุมชนชายคลอง ชุมชนมะกอกใต้

และชุมชนทะเลน้อย

· พฒันาเยาวชนคนเก่งสืบสานการทาํนาภูมิปัญญาภาคใต้

· สนับสนุนส่งเสริมให้คนรุ่นหลงัเขา้มาเรียนรู้และเชือมโยงการทาํงานต่อของวิชชาลยัรวงขา้ว
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วิชชาลัยรวงข้าว จังหวดัพทัลุง มีการนําปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล “เข้าใจ เข้าถึง

พฒันา” มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของกลุ่ม จนประสบความสําเร็จจากการรวมกลุ่มทดลองทาํดว้ยตนเอง

มีความเข้าใจถึงปัญหาทีเกิดขึน จนสามารถนํามาเป็นประสบการณ์บทเรียนทีสามารถถ่ายทอดให้กบัผูอ้ืนขยาย

ผลไปอย่างกวา้งขวาง และยงัสามารถสร้างสุขให้กบัชุมชนอยู่อย่างยงัยืน
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5. ยโสธรโมเดล

การสร้างชุมชนพึงตนเองทียังยืนและเป็นธรรม ทีมาของ “ยโสธรโมเดล”

“ยโสธรโมเดล” เป็นชือทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลปัจจุบันเป็นผูต้งัชือ หากแต่ในความ

เป็นจริงแลว้ “ยโสธรโมเดล” อนัหมายถึงเครือข่ายเกษตรกรทีทาํการผลิตเกษตรอินทรีย์เพือนิเวศ สุขภาพ สังคม

และการคา้ทีเป็นธรรม โดยเชือมโยงไปสู่ผูบ้ริโภคนนัเกิดขึนจากริเริมของผูน้ําชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ

องค์กรพัฒนาเอกชนมาไม่ตํากว่า  ปี นับได้ว่าเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ในยุคแรกๆ ของภาคอีสาน ต่อ

เนืองมาจากกลุ่มเกษตรอินทรียท์ีสุรินทร์

จากคาํบอกเล่าของพ่อบุญส่ง มาดขาว ผูน้ําเกษตรกรแห่งบ้านโนนยาง อาํเภอกุดชุม ยโสธร และคุณ

อุบล อยู่หว้า นักพัฒนาเอกชนในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ได้เล่าว่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์ใน

ยโสธรนนั มีจุดเริมมาจากบา้นนาโส่ ตาํบลนาโส่ อาํเภอกุดชุม

ชุมชนบ้านนาโส่มีการรวมกลุ่มทาํกิจกรรมร้านค้าชุมชนมาตงัแต่ปี  เพือแก้ปัญหาขายข้าวไม่ได้

ราคา ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ ในห้วงเวลานันเอง พระครูสุภาจารวัฒน์ หรือ หลวงพ่อสีหา พระ

นักพฒันาของชาวบา้น โดยไดร่้วมกบัชาวบา้น ทาํกิจกรรมทีสําคญั ซึงนะไปสู่การเชือมโยง เพือจดัตงัโรงสีข้าว

ในเวลาตอ่มา

ในปี พ.ศ.  หลวงพ่อสีหาไดร่้วมกบัชาวบา้น และโรงพยาบาลอาํเภอกุดชุม ริเริมแสวงหา และฟืนฟู

ภูมิปัญญา ในการรักษาตัวเองของชาวบ้าน โดยจัดตังขึนเป็น "ชมรมหมอยาพืนบ้าน" ซึงทําให้ได้รับการ

สนับสนุน และแลกเปลียนเรียนรู้ กบั คุณธวชัชัย โตสิตระกูล นักพฒันาเอกชน จาก "โครงการสมุนไพรเพือการ

พงึตนเอง" ไดม้าสนับสนุนชุมชนให้ทาํกิจกรรรมเรืองสมุนไพร ไปสู่การพฒันาไปสู่การทาํเกษตรผมผสานทีไม่

ใช้สารเคมี ตงักองทุนเพือพนัธ์ุไม ้และพฒันาแหล่งนาํ การอนุรักษ์ป่าชุมชน ซึงเป็นส่วนทีช่วยให้ชาวบ้านได้

เรียนรู้ และทาํกิจกรรมรวมกลุ่ม เพือช่วยเหลือซึงกนัและกนัมากขึน4

ต่อมาเมือเดือนกรกฎาคม ปี  ทางโครงการสมุนไพรเพือการพงึตนเองได้เชิญ คุณมาซาโนบุ ฟูกูโอ

กะ ชาวนาญีปุ่ น ซึงเพงิจะไดร้ับรางวลัแม็กไซไซ มาเยียมชาวนาไทย และไดเ้ดินทางมาพูดคุย เกียวกบัการทาํนา

ธรรมชาติ กับสมาชิกชมรมหมอยาพืนบ้าน ทําให้ชาวนาบ้านนาโส่ นําโดยพ่อมัน สามสีเกิดแนวคิดทีจะทาํ

เกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และได้ก่อตงัโรงสีชุมชน ชมรมรักษ์ธรรมชาติขึน ในปี 4 โดยมีสมาชิกเริมต้น

,  คน ต่อมาก็ตงักลุ่มเกษตรกรทาํนานาโส่ เพอืผลิตขา้วอินทรียข์ายในประเทศ ซึงหลงัจากปรับเปลียนระบบ

4 สาํนกัทีปรึกษา กรมอนามัย, โรงสีขา้วชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ.กุดชุม จ.ยโสธร, รวมมิตรชุมชน ประชาคมทอ้งถิน ยุทธศาสตรเ์พือการพัฒนา

ในระดับฐานราก, http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=mitre01
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มาทาํนาอินทรีย ์ผลผลิตขา้วก็ดีขึนและเป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน และเพือเป็นการขยายฐานลูกค้าไปสู่

ตลาดต่างประเทศมากขึน ทางกลุ่มจึงไดน้าํระบบมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรียเ์ขา้มาควบคุมการผลิต และขอ

รับรองมาตรฐานทังในส่วนของ มกอช. และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) ซึงกลุ่มได้มาตรฐานข้าว

อินทรียม์าตงัแต่ปี 2534 และมีการตรวจสอบรับรองต่อเนืองทุกปี5 บา้นนาโส่จึงเป็นจุดเริมตน้

ดว้ยความใส่ใจในเรืองสุขภาพ และการตอ้งการเป็นอิสระจากการคา้ทีไม่เป็นธรรม ชาวนาหลายรายได้

หันมาสนใจทาํเกษตรอินทรียต์ามแนวทางของชุมชนบา้นนาโส่ ประกอบกบัทางกลุ่มไดม้ีการรับซือขา้วอินทรีย์

ในราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยประกันราคาข้าวสูงถึงกิโลกรัมละสิบบาท ทําให้สมาชิกเกษตรอินทรีย์ขยาย

ออกไป จนถึงปัจจุบันนีชมรมรักษ์ธรรมชาติบา้นนาโส่ มีสมาชิกทาํเกษตรอินทรียสู์งถึง  คน ผลิตขา้วอินทรีย์

ไดปี้ละ , - ,  ตนั

การส่งออกขา้วอินทรีย์ไปต่างประเทศ ทีดาํเนินการโดยสหกรณ์กรีนเนทเป็นแรงกระตุน้สําคญัทีทาํให้

ตลาดขา้วอินทรียข์ยายตวั และเป็นแรงหนุนสําคญัทีทาํให้เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอีสานขยายตวัดว้ย

การขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ปี บา้นนาํออ้ม ตาํบลนาํออ้ม อาํเภอคอ้วงั ก็ไดจ้ดัตงัเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยงัยืนนาํ

ออ้ม ผลิตขา้วอินทรียแ์ปรรูปครบวงจรส่งขายกลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มนาํออ้มเกิดขึนจากกระบวนการเรียนรู้ตาม

โครงการเพิมขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกรรมยงัยืน ภายใต้ภาคีความร่วมมือ  ฝ่าย ได้แก่ กรม

ส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิหมู่บ้าน และองค์การพฒันาสหประชาชาติ (UNDP) จน

ปัจจุบันมีสมาชิกราว ,000 ครอบครัว นับเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทีใหญ่ทีสุดในยโสธร ผลิตข้าวอินทรีย์ได้

,  ตนัต่อปี

ถัดมาในปี  ก็ได้เกิดกลุ่มใหม่ขึนคือ กลุ่มชาวนาข้าวคุณธรรม วดัสวนธรรม ทีมีเครือข่ายชาวนา

เกษตรอินทรียจ์ังหวดัยโสธร อาํนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ กล่าวโดยเฉพาะในจังหวัด

ยโสธร ไดม้ีแกนนาํบางคนจากบา้นนาโส่มาร่วมจดัตงักลุ่มชาวนาขา้วคุณธรรม โดยรวมสมาชิกได ้  คน

ถัดมาในช่วงเวลาเดียวกัน ได้เกิดกลุ่มเกษตรกรทาํนาบากเรือ อาํเภอมหาชนะชัย จังหวดัยโสธร ซึงมี

สมาชิก  กว่าครัวเรือน ซึงทีจริงได้ก่อตงัมาตงัแต่ปี  แต่ได้เริมดาํเนินการทาํนาอินทรีย์อย่างจริงจงัในปี

 จากการไดร้ับแรงบันดาลใจจากบา้นนาโส่ และการส่งเสริมของสหกรณ์กรีนเนท ปัจจุบันนีกลุ่มเกษตรกร

ทาํนาบากเรือก็ไดผ้ลิตขา้วอินทรียไ์ดร้าว - ,  ตนัต่อปี

5 มูลนิธิสขุภาพไทย, , กลุ่มเกษตรกรนาโส่ ผูท้าํคุณประโยชนด์า้นเศรษฐกิจการเกษตรดีเดน่,

http://www.thaihof.org/main/article/detail/2557
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สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จาํกัด ก็ได้ถือกาํเนิดขึนมาต่อมาในปี  มีสมาชิกทาํ

เกษตรอินทรียร์าว -  คน ผลิตขา้วอินทรียส่์งออก โดยมีสหกรณ์กรีนเนทเป็นผูส้นับสนุน

กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ บ้านกุดหิน ตาํบลกาํแมด ซึงแยกตัวออกมาจากบ้านนาโส่ ในปี  ก็

ได้กลายเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์อีกกลุ่มหนึง สามารถรวบรวมสมาชิกได ้ -  คน กลุ่มนีดาํเนินกิจกรรมตงั

เป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติ ทีผลิตขา้วอินทรียส่์งออกเช่นกนั

ล่วงมาถึงปี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านโนนยาง ตาํบลกาํแมด อาํเภอกุดชุม ก็ได้

เกิดขึนโดยการนําของพ่อบุญส่ง มาดขาว ทีต้องการเชือมโยงให้ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตหันมาให้ความสําคัญเรือง

การปลูกและการกินขา้วอินทรีย ์เพราะกว่า  ปี ทีกลุ่มไดท้าํนาอินทรีย ์พบว่านอกจากตน้ทุนทีตาํกว่าทาํนาเคมี

แลว้ การทาํนาอินทรีย์ยงัเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มไม่ให้เสือมโทรม โดยเฉพาะดินทีเป็นหัวใจสําคัญใน

การเพาะปลูก รวมทงัยงัปลอดภยัและดีต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคอีกด้วย กลุ่มจึงตอ้งการส่งเสริมให้คน

ในชุมชนหันมาปลูกข้าวอินทรีย์ให้มากขึน นอกจากนีกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางยงัไดม้ีการพฒันาปรับปรุง

พนัธ์ุขา้วทงัทีเป็นขา้วหอมมะลิ และขา้วพนืบา้น จึงไดพ้นัธ์ุขา้วคุณภาพดี สามารถขายพนัธ์ุขา้วปลูกให้เกษตรกร

ไดอ้ีกมาก ปัจจุบันกลุ่มบา้นโนนยางมีสมาชิก  คน ผลิตขา้วอินทรียไ์ด ้ -  ตนั

ดว้ยกระแสการตืนตวัทงัการผลิตและบริโภคขา้วอินทรีย ์ทาํให้เอกชนนาํโดยประธานหอการคา้ จงัหวดั

ยโสธร หันมาก่อตังสหกรณ์เกษตรอินทรีย์แทนรักขึนในปี  โดยมีสมาชิกบางส่วนจากกลุ่มชาวนาข้าว

คุณธรรมมาร่วม ปัจจุบนัมีสมาชิก -  ราย

ล่าสุดในปี  ก็ได้ถือกาํเนิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มใหม่ทีชือว่า กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคาํพรตา

ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กลุ่มดังกล่าวนีแยกตัวออกมา

จากสหกรณ์เกษตรอินทรียแ์ทนรัก ปัจจุบนัมีสมาชิก -  ราย

กลุ่มเกษตรอินทรียท์งั  กลุ่มไดข้ยายสมาชิกออกไปอย่างกวา้งขวาง ปัจจุบนัมีสมาชิกรวมกนัราว ,

คน มีพืนทีปลูกข้าวอินทรีย์สูงถึง ,  ไร่ เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์แหล่งใหญ่ของประเทศ โดยส่งออกไป

ต่างประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป และขายในประเทศ และท้องถิน นอกจากข้าวแล้วยงัมีพืชผกัอินทรีย์ทีผลิต

ขายตลาดสีเขียวทีมีไม่ตาํกว่า -  แห่งในยโสธรด้วย

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ปัจจัยทีทาํให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์เติบโตทงัจังหวดัมีหลายด้าน เริมต้นตงัแต่ปัญหาวิกฤติชาวนาทงัดา้น

การถูกเอารัดเอาเปรียบ และผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและสุขภาพจากการใช้สารเคมี ทาํให้ชาวนาบางส่วน

ต้องการหาทางเลือกทีเป็นอิสระและยงัยืน โดยมีผูน้ําชุมชน และนักพฒันาท้องถิน เช่น พระ ได้ริเริมขึน ดังนัน
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ปัจจยัดา้นผูน้าํชุมชนทีมีวิสัยทศัน์ มีความเขม้แข็ง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้และจดัการภายในชุมชนใน

รูปแบบต่างๆ พร้อมกบัการสร้างตลาดเกษตรอินทรีย ์เป็นปัจจยัพนืฐานของชุมชนทีสําคญั

องค์กรพัฒนาเอกชน อันได้แก่ โครงการสมุนไพรเพือการพึงตนเอง สหกรณ์กรีนเนท เครือข่าย

เกษตรกรรมทางเลือกอีสาน มีบทบาทสําคัญยิงส่งเสริมทังด้านแนวคิด ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต

เทคโนโลยี เช่น โรงสีชุมชน พร้อมกับขับเคลือนทางนโยบาย และสังคม พร้อมทงัยงับุกเบิกตลาดข้าวอินทรีย์

ต่างประเทศและภายในประเทศ และยงัประกันราคาข้าวอินทรีย์ให้สูงกว่าตลาด จนทาํให้เกษตรกรเกิดความ

มนัใจทีจะพลิกฟืนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิงในปี  เครือข่ายองค์กรพัฒนา

เอกชนไดร่้วมกนัจดังานเกษตรอินทรียร์ะดบัจงัหวดั ทาํให้เกษตรอินทรียก์ลายเป็นเป้าหมายการพฒันาจงัหวดัที

เกิดจากการกําหนดของเกษตรกรไปโดยปริยาย ส่งผลให้หน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น สํานักงานปฏิรูปทีดินเพือ

เกษตรกรรม (สปก.) ธกส. สมชัชาสุขภาพจังหวดั ตลอดจนกลุ่มเอกชนเขา้มาร่วมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์อย่าง

แพร่หลาย

และในทีสุดเมือพลงัการขับเคลือนของเกษตรกรและภาคประชาสังคมมีความสุกงอม รัฐบาลจึงได้รับ

เป็นนโยบาย กาํหนดให้เป็น “ยโสธรโมเดล” ในเดือนมกราคม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู ้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพือร่วม

ขับเคลือนโครงการพฒันาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร หรือยโสธรโมเดล ด้านเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทงัดา้นพืช

ปศุสัตว ์และสัตว์นาํ พร้อมผลักดันให้จังหวดัยโสธรเป็นต้นแบบการพฒันาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอด

ห่วงโซ่ ตังแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด ซึงจะนําไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตร

อินทรียข์องไทยให้เป็นทียอมรับในระดับนานาชาติและตลาดโลก ซึงในปี  คาดว่า จะสามารถพฒันาพืนที

จังหวัดยโสธรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพิมเป็น ,  ไร่ และยงัมีเป้าหมายขยายพืนทีเกษตรอินทรีย์ทัว

ประเทศเพิมขึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ต่อปีดว้ย

การดาํเนินการงานใช้เวลา  ปี ตงัแต่เดือนมกราคม -มกราคม  เบอืงตน้จงัหวดัยโสธรจะสํารวจ

ข้อมูลรายชือกลุ่มเกษตรกรทีเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว และกลุ่มเกษตรกรทีมีศักยภาพในการ

พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์จากนันจะร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ จัดทําแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรที

เหมาะสมกบัศกัยภาพและความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม6

6ไทยรัฐ,2559, หนุน 'ยโสธร โมเดล' ตน้แบบเกษตรอินทรีย,์ ไทยรัฐออนไลน์  มค. ,

http://www.thairath.co.th/content/570172
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ทิศทางอนาคต

แม้รัฐบาล และราชการจะตืนตัวกับ “ยโสธรโมเดล” แต่ในสายตาของผูน้ําชุมชนอย่างพ่อบุญส่ง มาด

ขาว ไม่มนัใจว่าราชการจะประสบความสําเร็จ หากไม่เอาเกษตรกรเป็นตวัตงั พ่อบุญส่งชีว่า ยโสธรโมเดลมาจาก

บทบาทของชาวบา้น

ดังนันในขนัต้นนาํหรือในขนัการผลิต ต้องให้เกษตรกรเป็นผู ้ริเริมอย่างอิสระ ทงัด้านระบบการผลิต

ปัจจยัการผลิต เช่น เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ ย และอืนๆ การรวมกลุ่ม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การกาํหนดเป้าหมายการ

ผลิต

ในขันกลางนาํ เมือขยายสมาชิก ขยายผลผลิตได้เพิมมากขึน ราชการสามารถหนุนเสริมด้านเงินทุน

โกดงั และปัจจยัการผลิตและจดัการต่างๆ

จนมาถึงขนัปลายนาํ รัฐควรมีบทบาทสําคญัในการหาช่องทางการตลาดให้กบัเกษตรกร โดยให้เกิดการ

จดัการตลาดร่วมกนั

จากขอ้เสนอทีพ่อบุญส่งไดก้ล่าวไว ้ทาํให้เห็นทิศทางว่า “ยโสธรโมเดล” จะเป็นจริงได ้ตอ้งเป็นโมเดล

ของเกษตรกรทีเชือมร้อยสังคมในระดับจังหวัด อยู่บนพืนฐานเจตนารมณ์เริมแรกในการสร้างเสริมสิทธิ

เกษตรกร สร้างความยงัยืนให้กบัระบบนิเวศ ระบบการผลิต เศรษฐกิจชุมชน สร้างความมนัคงอาหาร และความ

ปลอดภยัดา้นอาหารทงัแก่ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ภายใต้ระบบการคา้ทีเป็นธรรม

หากการขบัเคลือนเป็นไปตามเจตจาํนงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว ก็น่าทีจะทาํให ้“ยโสธรโมเดล”

ไม่ใช่โมเดลของจงัหวดัเท่านัน แต่จะมีความสําคญัเป็นโมเดลประเทศสยามทียงัยืนและเป็นธรรมอย่างแทจ้ริง
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6. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จันทบุรี สวนผลไม้ปลอดภัยทีชุมชนร่วมสร้าง

หากจะกล่าวว่า จันทบุรีคือเมืองหลวงของผลไม้แห่งภาคตะวนัออกหรือของไทยก็คงไม่ผิดนัก ดังคาํ

ขวัญประจําจังหวัดทีว่า “นําตกลือเลือง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธ์ุดี อัญมณีมากเหลือ เสือจันทบูร สมบูรณ์

ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติทีจันทบุรี”

จันทบุรีมีพืนทีเกษตร ประมาณ ,200,  ไร่ คิดเป็นร้อยละ .  ของพืนทีทงัหมด ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพทาํสวน  โดยพืนทีร้อยละ .  ของพืนทีการเกษตรเป็นพืนทีปลูกไมผ้ลไมย้ืนต้นจาํนวน

ครัวเรือนเกษตรกร  ,   ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ .  ของครัวเรือนจงัหวดั ,   ครัวเรือนโดย เฉพาะ

เป็นแหล่งผลิตผลไมท้ีสําคญัของประเทศ ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด คิดเป็นมูลค่า ,  ล้านบาท ในปี

 ปริมาณผลผลิตผลไมใ้นจงัหวดัจนัทบุรี ทุเรียน ,  ตนั  มงัคุด ,  ตนั เงาะ ,   ตนั ปริมาณ

ผลไม้ทีกระจายไปจาํหน่ายนอกแหล่งผลิต ส่งออกต่างประเทศ (ผลไม้เกรดเอ) ร้อยละ   ส่วน ผลไม้ทีเหลือ

ร้อยละ  อยู่ในเกรดบีและเกรดซี จาํหน่ายในประเทศร้อยละ  และส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชาร้อยละ 

ซึงส่งผลให้ราคาผลผลิตตกตาํ   ผลไม้จังหวดัจันทบุรีคิดเป็นมูลค่าไม่ตาํกว่า  ,   ล้านบาท  มูลค่าสินค้า

เกษตรปี  โดยประมาณคิดเป็นมูลค่า ,  ล้านบาท (ด้านพืช ,  ล้านบาท ปศุสัตว ์ ,  ล้านบาท

ประมง ,  ลา้นบาท)

ปัจจัยทีทาํให้ดินแดนแห่งนีดกอุดมด้วยพืชพนัธ์ุธัญญาหารก็มาจากภูมินิเวศป่าเขตร้อนชืนผสานกับ

บทบาทของชาวสวนทีนีสังสมภูมิปัญญาท้องถินในการพฒันาและปรับปรุงพนัธ์ุผลไมม้าช้านาน แต่สิงทียอ้น

แย้งไม่น่าเชือก็คือ การพัฒนาสวนผลไม้เชิงพาณิชย์ด้วยเกษตรเคมีก็ทําให้ชุมชนทีนีประสบปัญหาความไม่

ปลอดภัยอาหาร ชาวสวนแห่งเมืองจันทน์ถูกตรวจพบสารเคมีตกค้างในร่างกายถึงร้อยละ - อยู่ในระดับ

เสียงและไม่ปลอดภยั สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไม่ให้เกินร้อยละ    ตงัแต่ปี -  พบประชาชนทีอยู่ในภาวะ

เสียงและไม่ปลอดภัยต่อสารเคมีสูงขึนทุกปี อีกทังยงัมีการเกิดโรคมะเร็งของคนในจังหวัดเป็นอันดับหนึง

สอดคลอ้งกบัในปัจจุบันโรคมะเร็งพบเป็นสาเหตุอนัดบั  ในการเสียชีวิตของคนไทย

นอกจากปัญหาเรืองสารพิษตกค้าง ชาวสวนทีนียงัประสบปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตาํ

ต่อเนือง เหตุเพราะผลไม้ทุกชนิดมีระยะเวลาการเก็บเกียวและมีอายุเก็บรักษาระยะสัน ผลผลิตจึงล้นตลาด

เกษตรกรยุคใหม่ยงัเคยชินต่อระบบการผลิตแบบเชิงเดียวทีใช้ปุ๋ ยเคมี และสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช ไม่มนัใจภูมิ
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ปัญญาทีสืบทอดมา เมือควบคุมปัจจัยการผลิตและตลาดไม่ไดแ้ละยงัขาดการรวมกลุ่มทาํให้ไม่มีอาํนาจต่อรอง

ราคา ทงัทีปัจจุบันกระแสการรักษาสุขภาพ การบริโภคอาหารเพือสุขมากมาแรงทงัในและต่างประเทศ จะเห็น

ไดจ้ากเมือปี พ.ศ.   มีมูลค่าสินคา้เกษตรอินทรีย ์ประมาณ , .  ลา้นบาท (คิดจากพืนทีโดยรวมประมาณ

89,  ไร่ ผลผลิตประมาณ ,  ตนั)  ปี  แนวโน้มเพมิขึน มีมูลค่าประมาณ , .  ลา้นบาท (คิดจาก

พืนทีโดยรวมประมาณ ,  ไร่ ผลผลิตประมาณ ,  ตัน) ซึงนันคือโอกาสสําคัญในการเปลียนค่านิยม

หันมาบริโภคอาหารปลอดภยั

เพือหาทางออกจากปัญหา ชาวสวนและนักพฒันาจึงรวมตวักนัของเครือข่ายโดยแนวคิดเกษตรอินทรีย์

เป็นตวันาํ มีการรวมกลุ่มกนัขบัเคลือนงานสภาเกษตรกรจงัหวดัจนัทบุรีในปัจจุบนั ศูนยก์สิกรรมธรรมชาติโป่ง

แรด ภายใต้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติซึงขับเคลือนงานเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทีมีความ

เหนียวแน่นมากว่า  ปี และเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ทีมีสมาชิกในพืนทีกว่า ,  คนมีพืนทีต้นแบบให้

เกิดและเห็นเป็นรูปธรรมทีชัดเจนได ้รวมทงัเครือข่ายองค์กรงดเหลา้จังหวดัจันทบุรี ทีมีการเน้นยาํในเรืองของ

การลด ละ เลิก อบายมุขจากการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครืองมือในการขับเคลือนงานซึงเครือข่าย

เหล่านีให้ความสําคญัในการกบัการผลิตอาหารปลอดสารพิษ

มีการเชือมโยงการทาํงานกบัหลากหลายเครือข่ายทงัสหกรณ์การเกษตรฯ สวนเงินมีมา โครงการหลวง

บริษทัเอกชนทีมีการเชือมร้อยการทาํงานร่วมกนัทงั การส่งผกัจากโครงการหลวงมาขายในจังหวดัจนัทบุรี โดย

ผ่านสหกรณ์ท่าใหม่ จาํกัด การใช้ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับผลผลิตเกษตรอินทรีย ์การส่งของให้ผูบ้ริโภค

ผ่านระบบไปรษณีย ์ซึงถ้ามีการสนับสนุนการเป็นตน้แบบการผลิตทีมีคุณภาพแล้ว รูปธรรมทีผ่านการเพาะบ่ม

จะเกิดผลให้เห็นเต็มพนืที สร้างความเชือมนัให้กบัผูบ้ริโภคให้ปรับเปลียนมาบริโภคผกัปลอดสารพิษ สามารถที

จะพฒันาเป็นตน้แบบจดัการผกัผลไมป้ลอดภยั จ.จนัทบุรีไดไ้ม่ยาก

จุดเริมต้นของเครือข่าย

คุณธีระ วงษ์เจริญ ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จันทบุรี เล่าให้ฟังว่า การขับเคลือนเรืองเกษตร

อินทรีย ์จากการพฒันากว่า  กลุ่ม ดาํเนินงานในพืนที  อาํเภอ ประกอบดว้ย อ.เมือง , อ.ท่าใหม่ , อ.ขลุง , อ.

เขาคิชฌกูฎ ,อ.มะขาม , อ.แหลมสิงห์ , อ.โป่งนาํร้อน ,อ.สอยดาว ,อ.นายายอาม และ อ.แก่งหางแมว ทีมารวมตวั

กนัจนเกิดเป็นกองทุนฯ และพฒันามาเป็นเป็นเครือข่ายฯ จนปี  มีการจดัตงัเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จันทบุรี
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ภายใต้ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่างคุ ้งกระเบนอันเนืองมาจากพระราชดาํริจันทบุรี ขยายผลการดาํเนินงานการนํา

เกษตรอินทรีย์จากภายในศูนย์มาพฒันาพนืทีรอบศูนย์ฯ 100 ไร่ ต่อมาในปี 2540 พร้อมทงัจัดฝึกอบรม / สาธิต /

ปฏิบัต ิและขยายผลจัดตงัเครือข่าย 10 อาํเภอของจังหวดัจันทบุรี (ปี 2544) เข้าร่วมผลักดันวาระแห่งชาติเกษตร

อินทรีย์ และปี 2548 พร้อมทงัจดัตงัศูนยก์สิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) โดยใช้พนืทีสวนผลไมท้ีปรับเปลียน

เป็นเกษตรอินทรีย์จ ํานวนพืนที 5 ไร่ เป็นแปลงฝึกปฏิบัติและสาธิตให้กับผู ้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทัง

การศึกษาดูงานของผูส้นใจทวัไป7 จนเมือปี ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฏี

ใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภัยต่อสุขภาพ จุดเปลียนของเกษตรกร

คุณปัฐยาวดี แจงเชือ อดีตพยาบาลหนึงในแกนนําเกษตรกรทีหันมาทาํสวนผลไมอ้ินทรียก์ล่าวว่า “เดิม

ทาํเกษตรเคมีเพราะป่วยและมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคมะเร็ง ตอนเป็นพยาบาลต้องออกเยียมบ้านเกษตรเห็นเขาใช้

สารเคมีกันมาก ตอนทํางานก็ทําเรืองลดสารเคมีในเกษตรกรรมอยู่ ด้วย บวกกับพ่อแม่ทีอายุมาก”ทําให้มา

แก้ปัญหาทีต้นเหตุหันมาทาํการผลิตอาหารด้วยตัวเอง หาความรู้จากอินเตอร์เน็ต และคนในชุมชนทีทาํเกษตร

อินทรีย ์ใช้เวลากว่า  ปีจึงจะเข้าใจเรืองเกษตรอินทรีย์ และเสริมอีกว่าการเปลียนมาทาํเกษตรอินทรีย์ด้วยการ

เปลียนแปลงจากตวัเองก่อน

เช่นเดียวกับกาํนันสวสัดิ ขาํเจริญ ไร่ขจรวงศ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชอง-มู-แฮง เล่าให้ฟังถึงการตระหนัก

ภยัสารเคมีจึงตอ้งเปลียนมาทาํเกษตรอินทรีย ์เล่าว่า

“เมือก่อนทาํสวนยางใช้สารเคมี เปลียนมาทาํอินทรีย์เยอะ เพราะ เคยใช้/ขาย ปุ๋ ย และสารเคมี จนมาเห็น

ปัญหาว่าเกษตรแบบพวกเราถูกหลอกหลงเยอะ อย่างฮอร์โมนนาํดาํยีห้อหนึงทีมาหลอกขายเกษตรกรรู้สึกว่ามัน

เหม็น (ยาฆ่าแมลง) ผมใช้ไม่เยอะเพราะทาํสวนผลไม้แค่  ไร่ มีเงาะ มังคุด ทุเรียน จนไปเรียนรู้เรืองจุลินทรีย์

การหมักปุ๋ ย โดยการไปเรียนรู้ศูนย์อบรมเกษตรธรรมชาติ ทีสระบุรี ได้เจอเครือข่ายมาจากทัวประเทศมา

แลกเปลียนกัน แรงผลักดัน คือ อยากเห็นสุขภาพทีดีขึนของครอบครัว อีกอย่างเราเห็นปัญหาการกระจายผลผลิต

ไม่เป็นทียอมรับ พอเราไปขายรวมกับเกษตรเคมีของเรา (เกษตรอินทรีย์) จะเป็นของไม่มีคุณภาพ สวยครึงไม่

7 http://www.tlg.rmutt.ac.th/pdf/21.pdf

http://www.tlg.rmutt.ac.th/pdf/21.pdf
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สวยครึง ( . ) ถ้าทํามากมันจะมีผลต่อต้นทุน หนักตรงค่าแรงงาน เช่น ยาฆ่าหญ้า  บาทจ้างคนงานวันละ

 บาท รวม  บาท  ถ้าใช้แรงงานคนต้องหมดประมาณ ,  บาท แต่ว่าพูดถึงคุณค่าอาหารทีอยู่ในดินของ

เราดีกว่า”

กล่าวไดว้่าความเจ็บป่วยจากสารเคมีคือแรงผลกัดนัสําคญัทีทาํให้เกษตรกรอย่างคุณปัฐยาวดีและความ

ตระหนักถึงภัยสารเคมีจากผูท้ีใช้อย่างโชกโชนเช่นกาํนันสวสัดิ เกษตรกรหลายรายหันมาเริมปลูกพืชผกัผลไม้

อินทรีย ์โดยเริมจากปลูกไวก้ินเอง สอดคลอ้งกบัแกนนาํเกษตรกรคนอืนเล่าถึงจุดเปลียนชีวิตจากสุขภาพไม่ดีจน

ทาํงานไม่ได ้แพทย์บอกว่ามีสารเคมีในเลือด ขณะทีบางคนแม้ไม่ประสบปัญหาสุขภาพกับตัวเอง แต่เคยขาย

สารเคมีเกษตรและเห็นปัญหาสุขภาพของพีน้องเกษตรกรทีเดือดร้อนจากสารเคมี

กระบวนการสร้างการเปลียนแปลง

แต่ใช่ว่าการเปลียนมาสู่วิถีเกษตรอินทรีย์จะเป็นเรืองง่าย แกนนําหลายคนประสบปัญหาชวนพีน้อง

เกษตรกรมาทาํเกษตรอินทรีย ์ไม่มีใครเชือหรอก พวกเขาพบว่า ต้องสร้างรูปธรรมให้เขาดู อ.ธีระ และแกนนาํ

เล่าถึงวิธีการเริมจากการปลูกผกั ทาํนา ปลูกมะม่วง ทาํให้เขาเห็นก่อนว่ามนัสามารถทาํเกษตรเกษตรอินทรีย์ได้

จริงๆ  หลังจากนันค่อยสนับสนุนเรืองทาํนาํหมัก และทาํปุ๋ ย จากทีเขาใช้ทาํเกษตรเคมีมาชัวชีวิต สิงสําคัญ คือ

การเปลียนความคิด โดย

(1) ตอ้งมีตน้แบบแห่งของความสําเร็จ (2) ตอ้งผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียกว่าตอ้งลา้งสมอง (3)ตอ้ง

หนุนเสริมกระบวนการทาํทีสวน เช่น ปุ๋ ย นาํหมัก ระยะแรกเขาจะทาํไม่เป็น อันนีเราต้องแจกฟรีไปเลย ให้เขา

ไปทาํ และ(4พอเขาทาํได้ก็ค่อยลงไป กระบวนการติดตามเยียมเยือน ให้กาํลังใจในพืนที ค่อยสนับสนุน  แต่ถา้

อบรมเสร็จแล้วทิงอันนีจะไม่เกิด ส่วนข้ออ้างทีเขาไม่ยอมมาทาํเกษตรอินทรีย ์เช่น ยงัไม่พร้อม รอช่วงเปลียน

ไม่ได ้ไม่มนัใจตลาด ทาํแลว้ขายไดจ้ริงไหม ความพร้อมของครอบครัว เป็นตน้ คนพวกนีเราไม่ทาํงานดว้ย และ

เลือกทีจะปล่อย แลว้ทาํกบัคนทีหัวไวใจสู้ คนทีตงัคาํถามตงัขอ้สงสัยพวกนีเขาไม่มีทางทาํสําเร็จ

“เราต้องทาํให้ดู ไม่ได้อ้างขึนเฉยๆ มาดูพืนทีจริงๆ เช่น ปีนีเราทาํ หักดิบเรา ถ้าไม่หักดิบก็ไม่

ชนะ จะทําครึงๆกลางๆแบบนีก็ทําใจไม่ได้กลับไปทําแบบเดิม เหมือนคนติดยาเสพติดต้องส่งไปวัด

พระบาทนาํพุ เราต้องเลิกแต่ต้องมีอย่างอืนทดแทนด้วย”
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คนกล้าหักดิบมีไม่เยอะหรอกเราไม่ต้องการคนมากในระยะเริมต้น เอามาแค่รุ่นหนึงจาก 100

คน เอาแค่หนึงคน ทีเอาจริงเอาจังแค่ก็สําเร็จแล้ว คนทีกล้าหักดิบพอเขาได้รับความรู้ คือ พวกทีใช้

สารเคมีเยอะๆ เพราะเป็นคนทีกล้าตัดสินใจอยู่แล้ว เขากล้าเสียง

คนทีหักดิบส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิง จริงๆ แล้วสามีไม่ค่อยอยากไปอบรมหรอกแต่ให้ภรรยาไป

แทน พอภรรยาได้รับความรู้มาไฟลุกท่วมตัวก็อยากจะทําสังสามีทําได้ แต่ถ้าสามีไปกลับมาสัง ภรรยา

ทาํไม่ได้เพราะภรรยาไม่ยอม พอไม่ยอมก็เลิก สุดท้ายทีดีสุด คือ ต้องไปทังคู่

คุณธีระ ประธานกลุ่มเล่าให้ฟังถึงปัจจัยความสําเร็จว่า สิงสําคัญอันดับแรก ต้องมีแกนกลางทีเข้มแข็ง

เป็นคนในพืนที และขับเคลือนอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีก็ไม่มีทางสําเร็จ แกนนํามีการพูดคุยความคิด จัดกิจกรรม

พาไปดูงาน  เป็นพลงัในการขบัเคลือน และมีตลาดทีค่อยช่วยเหลือกนั

การสร้างคนรุ่นใหม่ให้ตืนตัวก็เป็นเรืองสําคัญ ตวัอย่างเช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ทีกลบัจากเมืองหลวงมาเรียนรู้

พ่อแม่เขาสร้างมรดกไวแ้ต่เป็นเคมีหมดทีดิน -  ไร่  เริมทาํจากเล็กๆน้อยๆแลว้เริมเปลียนมาทาํเกษตรอินทรีย์

คนรุ่นใหม่จะเปลียนได้เร็ว  เช่น มีลูกชายเพือนกลับจากการทาํงานบริษทั เงินเดือน - ,  บาท พ่อมีทีดิน

เกือบร้อยไร่ ปีหนึงรายไดป้ระมาณ  กว่าลา้น  พ่อเอาแค่ร้านเดียวนอกนนัให้ลูกทาํหมด เขาขายออนไลน์ เวลา

ดูเขาทาํแลว้ร้ายใช้ได ้ เขาก็มีกลุ่มเพือนแลว้เริมจากแปลงเล็ก พวกนีการสือสารประชาสัมพนัธ์เขาถึง เราก็ไปดึง

พวก Smart Farmer มาอยู่ในทีมเรา

ผลลัพธ์แห่งความสําเร็จ

สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายเป็นทียอมรับมาก ไม่เพียงแต่ผลผลิตทีมีคุณภาพ แต่ยงัมีวิธีการ

สือสารทีดี

พืนฐานความสําเร็จมาจากการพิสูจน์ให้เห็นดังทีคุณปัฐยาวดียืนยนัว่า ทาํเกษตรอินทรีย์มนัสามารถลด

ตน้ทุนไดจ้ริงแต่ตอ้งทาํตามศกัยภาพทีตวัเองทาํได้ ไม่เกินตวั เช่น มีพืนทีมากตอ้งพึงพาคนอืนมนัก็ไม่ลดรายจ่าย

ความแน่วแน่ในการหาทางออกดว้ยการพิสูจน์ให้สังคมเห็น สอดคล้องกบัพ่อรัฐไท พงษ์ศักดิ แกนนาํ

สวนอินทรียก์ลุ่มรัฐไท  สวน เล่าว่า
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“ผมเป็นลูกหลง พลัดเข้าไปอบรมเกษตรอินทรีย์โดยไม่สนใจ แต่เดิมทํานาทําสวน เมือก่อนรับจ้าง

ทวัไป ผมเคยไปอบรมกบักลุ่มสัจจะ ไปกนั  คน วนั คืน ตอนกบัมาก็อยากทาํกนัเยอะ อยากลอง ทาํไปทาํมา

เหลือผมคนเดียว เพราะการทาํแบบยงัยืนมันต้องใช่แต่ต้องใช้เวลาหน่อย  มองไปข้างหน้า เริมทาํตงัแต่ปี 

อยากลองวิชา เริมตงัคาํถามกับตัวเองว่าทาํได้จริงหรือ ชีวิตปัจจุบันผมไม่แคร์อะไรเลย ผมถือว่าผมสําเร็จแลว้

ผมทาํแค่อยู่ไดผ้มแคร์แค่เรือง .ตวัผม .ครอบครัว .สมาชิกกลุ่ม .ชุมชน”

พ่อรัฐไทกลุ่มมีสมาชิก  ราย ประมาณ  ไร่ และมีสวนอยู่ใกล้ๆกัน  ใช้วิธีทาํน้อยๆได้มาก ไดต้งั

ขอ้กาํหนด 25 ขอ้กนัในกลุ่ม ใช้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ทาํให้อยู่กนัได้

“ตอนนีตังราคาทุเรียนก้ามยางอยู่ที 1,500 บาท ในต้นหนึงมี 100 ลูก จะมี 2 ลูก  ทีเหลือก็ลดมาขาย 500-

700 บาท ผมยังเปิดสวนเป็นการท่องเทียวเชิงเกษตร ให้นักท่องเทียวมากินฟรี  โดยให้ผู้ ว่ามาเป็นประธานเปิด

งาน เปิดกินฟรีมา 4 ปี มีคนมาประมาณ 12,000 คน เข้ามาดูงาน เข้ามานอน เข้ามาเทียว เลยมากาํหนดสมาชิก

ไม่ให้เกิน กาํหนดพืนทีไม่ให้เกิน”

ความมนัคงทางเศรษฐกิจก็เป็นตัวบ่งชีความสําเร็จเช่นกนั เกษตรกรส่วนมากก่อนมาทาํเกษตรอินทรีย์

ลว้นมีหนีสินสังสมจากเกษตรเคมีอยู่มาก พอเปลียนมาทาํเกษตรอินทรียร์ะยะหนึงก็เริมปลดหนี และมีกาํไร โดย

ทาํเกษตรอินทรียปี์หนึงตน้ทุน 20,000 บาท ไดก้าํไรปีละ 200,000 บาท ทีดินทีเคยเอาไปจาํนองจาํนาํก็เอาออกมา

ไดห้มด  การหันมาทาํอินทรียก์าํไรมนัเท่าเดิมแต่ตน้ทุนลดลงก็มีรายเหลือ  เกษตรอินทรียไ์ม่ไดแ้ปลว่าพออยู่พอ

กิน แต่มีเงินสะสม และสามารถสร้างรายได้ อ.ธีระให้ขอ้สังเกตว่า “ผมทาํร้านรับผกัอินทรียเ์ขา้มาขายสังเกตเห็น

ได้ชัด เกษตรกรตงัราคาเองได ้อย่างเช่น ผกับุ้งกิโลกรัมละ 30 บาท จริงๆแล้วอย่างแพงมากเลยนะแต่การสร้าง

มาตรฐานสินคา้ กา้วต่อไปของการขบัเคลือน

ณ ขณะนี เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไดพ้ฒันาไปอีกขนัด้วยการพฒันาระบบมาตรฐานการรับรองแบบมี

ส่วนร่วม (PGS) เนืองจากมีฐานความเขม้แข็งการจดัการของชุมชนอยู่เป็นทุนเดิม (มีฐานจากสัจจะสะสมทรัพย์

พระอาจารยสุ์บิน มณีโต จงัหวดัตราด) พนืฐานแบบนีมนัเป็นการจดัการร่วมมนัเป็นการจดัการทางสังคม

การรับรองการเกษตรดงักล่าว ขบัเคลือนดว้ยการสร้างความเชือมนัโดยใช้สัญลกัษณ์การคา้ของกลุ่มเอง

เป็นมาตรฐานคุณธรรมเพราะทุกคนมาตกลงร่วมกนั ต่าง มกท. (มาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ห่งประเทศไทย) ทีมา

ตรวจแค่ปีละครัง
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กลไกขับเคลือนสําคัญทีนําไปสู่ความสําเร็จของเครือข่าย คือ การจัดตงัสหกรณ์เกษตรอินทรีย์จันทบุรี

จาํกัด ก่อตงัประมาณปี  สมาชิกประมาณ  ราย  มีการประชุมกันทุกเดือน มาพูดคุยแลกเปลียนกัน และ

จุดเชือมประสานกบัเกษตรกรอินทรีย ์ใช้เป็นทีรวบรวมผลผลิตทงัหมด ตอนนีมีไข่ไก่อารมณ์ดี ต่อไปเรืองผลไม้

เรืองผกั ทาํให้ฐานการผลิตและการขายของกลุ่มมีความหลากหลาย สร้างความมนัคงอาหารไดม้ากยิงขนึ

ปัจจัยท้าทายด้านตลาด

แมเ้ครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไมอ้ินทรีย์จะแกปั้ญหาเทคนิค พฒันาคุณภาพสินคา้ไดด้ี มีผูบ้ริโภคให้การ

ยอมรับ แต่เมือกล่าวถึงความมนัใจตลาดรองรับนันยงัไม่ชัดเจน คุณธีระเล่าว่า เมือก่อนมีตลาดผลไม้มงคล

เฟรชมารับซือ เราก็ตกลงราคาล่วงหน้าว่าเท่าไร ตลอดทงัปี 32บาท พอมาปีทีสองก็หายไป พอมาปีนีเราก็คุยกัน

ใหม่ทางบริษทัสวนเงินมีมาช่วยรับจดัการผลผลิต ส่วนมากจะเป็นผลไมแ้ต่เขารับไดไ้ม่หมด อย่างเช่นผลไมเ้วลา

เก็บมันต้องเก็บมาก เช่น เงาะต้องเก็บวนัละเป็นตนัต่อวนั ไหนจะเรืองกระจายสินค้าไม่ทัน วนัรุ่งขึนเก็บอีกตนั

หนึง  มงัคุดก็เหมือนกนัมนัเก็บทุกวนั แต่ทุเรียนมนัรวดเดียววนัหนึงตดั 5 ตนั มนัก็กระจายไดท้นั

เครือข่ายริเริมตลาดออนไลน์บา้ง แต่ก็ยงัตอ้งพึงตลาดหลกัอยู ่โดยตอ้งไปขายรวมกบัตลาดผลไมใ้นจันทบุรี

เป็นตลาดรวม(เคมี) อย่างเช่น 100 ตนั ขายเขา้ตลาดหลกัประมาณ 80% (ซึงไปปนกบัผลไมท้ีใช้สารเคมี) และส่ง

ตรงกบัผูบ้ริโภคประมาณ 20% ปีนี ทางกลุ่มจึงมีเป้าหมายพฒันาให้จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจุดเชือม อย่างตลาดเจริญ

สุขทีก็จะเป็นศูนยร์วม เชือมกบักลุ่มเกษตรอินทรียใ์นเมืองให้มากขึน

ขณะทีตลาดต่างประเทศ สินคา้อินทรียผ์ลไมย้งัไม่บุกต่างประเทศเพราะปริมาณยงัไม่ได ้ เช่น ตูห้นึง 20

ตัน วนัหนึงต้องรวบรวมให้ได้ 20 ตัน  วนัละ 1-2 ตันรวบรวมเข้าตู ้ไม่ได ้ ถ้าปริมาณผูผ้ลิตมากค่อยทาํ ถ้าไปตู ้

คาร์โก้ 1-2 ตนั ค่าใช้จ่ายสูง

ทุนข้ามชาติ กับการครอบงําเกษตรภาคตะวันออก

ความมนัคงอาหารบนฐานไมผ้ลของภาคตะวนัออกและจนัทบุรีเริมมีความเสียง เปราะบางจากกลุ่มทุน

ข้ามชาติ คุณธีระเล่าว่า กลุ่มทุนจีนเริมเข้ามาผูกขาดตลาดผลไม้ตะวนัออก ควบคุมได้ถึงร้อยละ  ผ่านล้งซึง

อดีตเป็นของคนไทย แต่ปัจจุบนักลายเป็นล้งจีนทงัหมด ภาคตะวนัออก ลง้ทีจดทะเบียนม ี  ลง้ (จนัทบุรีมี 

ลง้) ลง้เล็กเป็นลูกมือของลง้ใหญ ่กลุ่มทุนจีนเป็นผูก้าํหนดราคา ทาํให้สหกรณ์ของชุมชนซึงไม่มีทุนและอาํนาจ
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ต่อรองต้องถูกครอบงําจากทุนเกือบหมด ขณะนีทุนข้ามชาติผสานนโยบายรัฐ และราชการแบบเบ็ดเสร็จ

เกษตรกรไร้ทีพึง

กรณีลาํไย เหมาสวนเมือเห็นใบ ก็ประมูลตีราคา -  บาท โดยประมูล  ปีติดต่อกัน วางมัดจาํ 

เปอร์เซ็นต์ และเก็บสินค้าชันดีไปก่อน ทีเหลือถ้าเจ้าของสวนเอาไปขายจะผิดกฎหมายถูกดําเนินคดี แม้

หน่วยงานรัฐจะพยายามเขา้มาดูเรืองสัญญาทีเป็นธรรมแต่ก็ไม่ไดน้าํไปปฏิบตัิเท่าทีควร

เกษตรกรมีความจาํเป็นต้องรวมตวักนั แต่ภาวะปัจจุบันเป็นไปได้ยาก เพราะชาวสวนแต่ละรายมีพ่อคา้

มาผูกขาด เกษตรกรต้องแข่งขันกนัเพือให้ได้ราคาสูง การรวมตัวกันต่อรองไม่เกิด เมือเกิดปัญหาผลผลิตตกตาํ

รัฐบาลเขา้ไปแทรกแซงแต่ก็ไปไม่ถึงเกษตรกร หรือไม่เปลียนโครงสร้างปัญหา

ระบบการจัดการผลไมเ้ริมมีปัญหาความไม่ปลอดภัย เช่น ทุเรียน ทุนรับซือทงัจากพืนทีและทีอืนๆ เอา

เนือมาแช่แข็ง แกะใส่ตู้คอนเทรนเนอร์ เสียงต่อความปลอดภัยอาหาร ปัญหาเหล่านีราชการยงัไม่เท่าทันทีจะ

แกปั้ญหาให้เกษตรกร

สุขภาพ และความยังยืนของเกษตรกรและผู้บริโภค พลังการเปลียนแปลงโครงสร้างสู่อิสระ

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จันทบุรี เป็นตัวอย่างของเกษตรกรทีลุกขึนมาแก้ปัญหาจากระบบครอบงํา

สารเคมีด้วยการทําเกษตรอินทรีย์ ซึงได้เชือมโยงเป็นเครือข่ายไปหลายพืนที สามารถสร้างมาตรฐาน สร้าง

ผลผลิต สร้างตลาดทางเลือกทีเติบโตขึน แต่เมือเปรียบเทียบกับขนาดของตลาดผลไม้ใหญ่ทีกาํลังถูกครอบงํา

โดยทุนข้ามชาติ ทาํให้น่าวิตกถึงอนาคตเกษตรกรชาวสวนแห่งภาคตะวนัออกไม่น้อยว่าจะมีสิทธิ เสรีภาพ ใน

การเลือกผลิตผลไมท้ียงัยืนและปลอดภยัเพียงใด

จุดเริมตน้สู่อิสรภาพมาจากการมนัคงยืนหยดัของเกษตรกร ดงัทีคุณธีระ ยืนยนัถึงวิถีเกษตรอินทรียว์่า

“แค่ทาํวนัแรกก็ชนะแล้ว  ในดินมีธาตุอาหารหลงเหลืออยู่ในดินเกินกว่าทีเราจะไปใส่มันทุกปี สมมุติ

เราใส่ปุ๋ ย N-P-K - -   ในดินมันมี - -  มันเกินค่ามาตรฐานทีเราจะใส่ เพียงแต่พืชเอามาใช้ไม่ได้

เพราะดินเป็นกรดจดั PH .  ถา้เราปลดปล่อย PH ดินให้มนัสูงขนึเป็น .  ไปถึง  โดยวิธีกสิกรรมธรรมชาติใช้

ปุ๋ ยนาํหมกัใส่เขา้ไปดินก็ปรับสภาพ ธาตุอาหารทีอยู่ในดินก็ถูกปล่อยออกมาแค่นีก็สําเร็จแลว้”
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เช่นเดียวกับคุณปัฐยาวดีว่า เพือแก้ปัญหาเรืองสุขภาพ จึงหันมาทาํการผลิตเองก่อน จึงจะไปให้ความรู้

คนอืน และถา้คุยกบัคนทีเขามีใจแต่ทาํไม่ถูกมาคุยมาแลกเปลียนกนั เป้าหมายเราเพือสุขภาพมากกว่าเศรษฐกิจ

ภาครัฐและประชาสังคมเองควรส่งเสริมความเข้มแข็งเกษตรกรอย่างคุณปัฐยาวดี คุณรัฐไท คุณธีระ

และคนอืนๆ ทีร่วมกนัเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย ์จนัทบุรี ดว้ยการเสริมสร้างชุมชน กลไกชุมชน เช่น สหกรณ์

ให้เขม้แข็งในการพฒันาผลผลิต และมีอาํนาจต่อรองทางตลาดมากขึน รวมทงัเขา้มาจดัการระบบผูกขาด การทาํ

สัญญาทีไม่เป็นธรรม สร้างผลผลิตทางเลือก สร้างตลาดทางเลือก และดึงพลงัผูบ้ริโภคให้มาเกือหนุน

การหนุนเสริมอย่างครบวงจร และปกป้องสิทธิและเสรีภาพของเกษตรกร ด้วยวิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์

น่าจะเป็นพลงัทีทาํให้จันทบุรีเป็นเมืองแห่งผลไมข้องชุมชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง มากกว่าทีจะเป็นเพียง

ตลาดของทุนขา้มชาติ
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บทที 

ชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย

7. เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์8

เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์ เป็นตลาดนัดทีเกษตรกรทาํเกษตรระบบอินทรีย ์ซึงประกอบไป

ดว้ย การทาํนาขา้วอินทรีย ์การปลูกผกัอินทรียผ์กัพนืบา้น และการเลียงไก่ไข่ เป็ดไข่อินทรีย ์รวมทงัการแปรรูป

อาหารเพือสุขภาพ เป็นต้น สมาชิกได้รวมตัวกันประมาณ 80 กว่าราย ได้นําผลผลิตสินค้าทางการเกษตรและ

สินคา้แปรรูปออกมาขายให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรงในพนืทีจงัหวดัสุรินทร์ ผ่านตลาดนัดสีเขียว 4 พนืทีไดแ้ก่ ตลาด

นัดสีเขียวหอประชุมอาํเภอปราสาท จะมีตลาดนัดสีเขียวทกุวนัองัคาร ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปราสาท จะมี

ตลาดนัดสีเขียวทุกวนัพุธ ตลาดนัดสีเขียวร้านขา้วหอม จะมีตลาดนัดสีเขียวทุกเช้าวนัพฤหัสบดี และตลาดนัดสี

เขียว อบจ.สุรินทร์ จะมีตลาดนัดสีเขียวทุกวนัเสาร์ โดยทุกตลาดนัดสีเขียวจะมีสินคา้ผลผลิตทางการเกษตรทีเป็น

อินทรีย์ ผลผลิตปลอดสารพิษตามฤดูกาล มาจําหน่ายในราคาทีเป็นธรรม อาทิ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผักสด

พืชผกัพืนบา้นทอ้งถิน ผลไมอ้ินทรียต์ามฤดูกาล ไข่ไก่ ไข่เป็ดอินทรีย ์อาหารแปรรูปทอ้งถิน ขา้วพนัธ์ุพืนบา้นที

หลากหลาย และสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึงสมาชิกเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวได้สร้างความมันใจให้กับ

ผูบ้ริโภค

1) สินค้าทุกชนิดผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยต่อผู ้บริโภค โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวพันธ์ุ

ทอ้งถิน ไดร้ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียม์ากมาย เช่น มกท. , EU/Nop เป็นตน้

2) เป็นการให้ผู ้บริโภคได้อุดหนุนผลผลิตสินค้าของเกษตรกรโดยตรง ด้วยระบบการค้าทีเป็นธรรม

(Fair trade) ทงักบัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม และแรงงาน

3) สนับสนุนให้เกิดความมนัคงในชีวิตของคนท้องถินและเกษตรกร ช่วยสร้างวิถีทีเปียมสุขให้สังคม

รักษาความมนัคงทางอาหาร และอธิปไตยทางเศรษฐกิจของจงัหวดัสุรินทร์

8 เวทีพูดคุยกับแกนนาํสมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติและตัวแทนกรรมการตลาดนัดสเีขียวจังหวดัสรุินทร์ 13 ต.ค. 2559
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กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทีทาํเกษตรกรรมระบบอินทรีย ์ เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือนตลาดนัดสีเขียว

จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนทังภาครัฐและภาคเอกชน ซึงประกอบไปด้วย ผู ้ว่าราชการจังหวัด

สุรินทร์ พาณิชย์จงัหวดัสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์ (อบจ.) อาํเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท

ร้านขา้วหอม และสหกรณ์เกษตรอินทรียก์องทุนขา้วจงัหวดัสุรินทร์

กว่าจะมาเป็นตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์ มาจากจุดเริมต้นของกลุ่มเกษตรกรทีทําเกษตรระบบ

อินทรีย์ในพืนทีจังหวดัสุรินทร์ หาช่องทางในการระบายผลผลิตเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย ์ยงัให้ผูบ้ริโภค

ได้รับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทีปลอดภัยและเพือสุขภาพของผูบ้ริโภค ทางโครงการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ

เกษตรและอาหารปลอดภัยเพือนําเสนอสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมพูดคุยกับกลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ

ตาํบลทมอ อาํเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ ซึงเป็นกลุ่มทีทาํข้าวอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ และยงัเป็นสมาชิก

ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ มีสมาชิกรวมทงัสินในจังหวดัสุรินทร์จาํนวน 700 กว่าคน ส่วน

กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ ปัจจุบัน 2559 มีสมาชิกของกลุ่มทงัสินจาํนวน 63 ครัวเรือน อยู่ในพืนทีตาํบลทมอ

ตาํบลโคกยาง และตาํบลเฉลียง รวมเนือทีทาํเกษตรระบบอินทรีย์และข้าวอินทรีย ์จาํนวน 1,600 ไร่ ผลผลิตข้าว

อินทรีย์ได้ 400 ตันข้าวเปลือกต่อปี มีข้าวอินทรีย์คือ ข้าวเหนียวดาํ ข้าวหมอนิล ข้าวหมอมะลิแดง และข้าวหมอ

มะลิ 105 ซึงส่วนใหญ่ข้าวของสมาชิกได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ ได้แก่ มกท. มาตรฐานจากEU มาตรฐาน

อินทรีย์จากประเทศเยอรมนั มาตรฐานอินทรีย์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด ์และได้รับเครืองหมายการคา้ทีเป็น

ธรรม (Fair trade)

จุดเริมของกลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ

ช่วงปีพ.ศ. 2534 เกษตรกรทีทาํนาข้าวในพืนทีใช้สารเคมีในการทาํนา ใช้ทงัปุ๋ ยเคมีและยาสารเคมีในการกาํจดั

วชัพืชและโรคแมลงในนาขา้ว ส่งผลให้เกษตรกรตอ้งใช้ตน้ทุนในการทาํนาขา้วเพมิขึนไม่คุม้ต่อผลผลิตขา้วทีได้

ในขณะนันราคาข้าวก็ตาํตาํเกษตรกรมีหนีสินติดตัว สภาพดินเสือมโทรมดินแน่นขึนพร้อมกับมีการเผาตอซัง

ข้าวหลังจากการเก็บเกียวผลิตข้าว และระบบนิเวศในนาข้าวเสือมโทรมสูญเสียสภาพเดิม ทรัพยากรสัตวน์าํ

จาํพวกปู ปลา หอย ตายลงและสูญหายไป จนไดม้ีมีนักพฒันาเอกชน คสป. ไดเ้ขา้มาให้ความรู้ส่งเสริมขา้วปลอด

สารเคมีและทาํนาข้าวอินทรีย ์โดยใช้วิธีการไถกลบใช้ปุ๋ ยพืชสด หว่านข้าวแล้วใช้ฟางคลุม โดยมีเกษตรกรเขา้

ร่วมทดลองจาํนวน 12 ราย ทาํคนละ 1-2 งาน ซึงทาง คสป. รับซือผลผลิตข้าวในราคาประกนัทีกิโลกรัมละ 10

บาท
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ช่วงปีพ.ศ. 2539 – 2540 จากการทาํนาขา้วในวิธีดงักล่าว มีเกษตรกรจาํนวน 2 รายไดร้ับมาตรฐานอินทรีย ์มกท.

และยงัได้ขยายแปลงทาํนาอินทรีย์เพิมพืนทีมากขึน สร้างความมนัใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มทาํนาอินทรีย ์และมี

เกษตรกรมาเขา้ร่วมกลุ่มเพิมจาํนวน 5 ราย ในส่วนของเกษตรกรทีหันมาทาํนาระบบอินทรียก์็ไดป้ริมาณขา้วเพิม

มากกว่าเมือก่อนและยงัลดตน้ทุนในการทาํนาขา้วดว้ย

ช่วงปีพ.ศ. 2542 ทางจังหวดัสุรินทร์ได้มีนโยบายประกาศของจังหวดั เป็นจังหวดัเกษตรอินทรีย ์ ส่งผลทําให้

กลุ่มทาํนาอินทรีย์มีเกษตรกรเข้ามาร่วมเพิมมากขึน และหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องหันมาสนับสนุนการทํา

เกษตรกรรมระบบอินทรียม์ากขึนทงันาขา้วอินทรีย ์การปลูกพืชอินทรียห์ลงันา และการปศุสัตว์

ช่วงปีพ.ศ. 2545 กลุ่มเครือข่ายเกษตรธรรมชาติทีทาํเกษตรระบบอินทรีย์ในจงัหวดัสุรินทร์ทีได้ร่วมกลุ่มกันเป็น

สมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ ซึงทางสหกรณ์ได้รับผลผลิตขา้วอินทรีย์ของสมาชิกช่วยทาํ

การตลาดให้และวางแผนการปลูกขา้วอินทรีย์ร่วมกบัสมาชิก ผ่านทางการตลาดของกรีนเน็ต และยงัได้ร่วมกบั

อาสาสมัครนักศึกษาแลกเปลียน CIE จากประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเปิดตลาดข้าวอินทรีย์ทีอเมริกาโดยมีกลุ่ม

ตวัแทนของกลุ่มทาํขา้วอินทรียไ์ปให้ขอ้มูลและทาํการตลาดร่วมกบัอาสาสมคัรนักศึกษาแลกเปลียน

ประการสําคัญการปรับเปลียนของเกษตรกรกลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ ทีมาทํานาข้าวอินทรีย์และ

เกษตรกรรมระบบอินทรีย ์กล่าวไดค้ือ

1. การทาํนาขา้วแบบเดิมต้องใช้สารเคมีทงัปุ๋ ยและยาในการปราบวชัพืชและโรคแมลงในนาขา้ว

ทาํให้ต้นทุนในการผลิตข้าวสูงขึน ผลผลิตข้าวทีไดไ้ม่เพียงพอกับรายจ่ายของเกษตรกร ทาํให้

เกษตรกรหลายรายตอ้งไปผูกพนักบัระบบหนีสิน

2. สภาพดินเสือมโทรมลงธาตุอาหารในดินลดน้อยลง ดินแน่นแข็งตัวปลูกข้าวแตกกอได้น้อย

ผลผลิตขา้วไดน้้อย

3. ระบบนิเวศในนาขา้วเสือมโทรมแหล่งอาหารตามธรรมชาติของเกษตรกรในนาขา้วหายไป คือ

ทรัพยากรสัตว์นําจําพวก ปลา ปูนา หอย ตายจากการใช้สารเคมีและระบบนิเวศในนาข้าว

เปลียนไปจากการทาํนาขา้วในระบบเดิม

4. เกษตรกรได้รับผลกระทบทางสุขภาพมีสารเคมีตกค้างในร่างกายจาการทาํนาทีใช้สารเคมี เกิด

เป็นโรคเรือรัง ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ และการบริโภคข้าวทีปลูกแบบการใช้

สารเคมีทาํให้เกษตรกรเป็นโรคเบาหวานและสุขภาพร่างกายองค์รวมลดลง
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5. มีองค์กรพฒันาเอกชนเข้าให้ความรู้การทาํเกษตรระบบอินทรีย์มีการปรับปรุงดินใช้ปุ๋ ยพืชสด

ส่งเสริมการทาํนาขา้วอินทรีย ์และรับซือผลผลิตขา้วในราคาประกนั

6. เกษตรกรทีปรับเปลียนทํานาข้าวอินทรีย์ได้รับผลผลิตข้าวเพิมขึนและต้นทุนใช่ทําการผลิต

ลดลงกว่าเดิม และผลผลิตข้าวได้รับมาตรฐานอินทรีย ์มกท. ขายข้าวได้ในราคาทีสูงกว่าข้าว

ธรรมดา เกษตรกรทีทาํนาเห็นเป็นตวัอย่างจนเกิดความมนัใจในการทาํนาอินทรีย์

7. เกษตรกรบางรายไดร้ับความกดดนัจากทางครอบครัวสร้างเงือนไขไวว้่าตอ้งทาํเกษตรกรระบบ

อินทรียแ์ละทาํนานาอินทรียถ์ึงจะยกมอบแบ่งทีนาให ้ จึงมีความจาํเป็นตอ้งทาํตามเงือนไขของ

ครอบครัว จนไดร้ับผลความสําเร็จในการทาํนาอินทรีย์

8. เกษตรกรทีทาํนาข้าวอินทรีย์มรการปลูกพืชอินทรีย์หลังนา ทําให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ใน

ทีดินสร้างมีรายไดห้มุนเวียนจากจากทาํนาปี ส่งผลให้วิถีชีวิตของเกษตรกรดีขึน

9. ผลผลิตขา้วอินทรียแ์ละผลผลิตเกษตรอินทรียเ์ป็นทีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพ

ทงัในจังจงัหวดัสุรินทร์ และยงัส่งออกไปต่างประเทศ

10. มีตลาดและแหล่งจาํหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์สามารถสร้างรายไดใ้ห้ก ับกลุ่มเกษตรกรมาก

กว่าเดิม โดยเฉพาะในพืนทีจังหวดัสุรินทร์มีตลาดนัดสีเขียวทีสามารถให้เกษตรกรไปขายกบั

ผูบ้ริโภคโดยตรง

เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์

การริเริมของตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์ ในปีพ.ศ. 2534 – 2542 เกษตรกรทีทํานาข้าว

แบบเดิมได้รับปัญหาทางหนีสิน การลงทุนในการทาํนานสูงขึน ผลผลิตข้าวไดน้้อยลง ราคาข้าวตกตาํ

สภาพแวดล้อมเสือมโทรมลง และสุขภาพของเกษตรกรเป็นโรคเรือรังจากการทาํนา จนมีเกษตรกร 10

กว่ารายไดป้รับเปลียนการทาํนาแบบเดิมทีใช้สารเคมี หันมาทาํนาขา้วอินทรียโ์ดยใช้ปุ๋ ยพืชสด  โดยเน้น

การทาํนาขา้วเพียงอย่างเดียว ไดบ้ริโภคในครอบครัว จนเกษตรกรหลายรายมีสุขภาพทีดีขึนจากการทาํ

การเกษตรได้บริโภคข้าวอินทรีย์ จนขยายพืนทีทํานาข้าวอินทรีย์เพิมขึนได้นําผลผลิตข้าวอินทรีย์ที

ได้รับมาตรฐานส่งขายไปกับทางกรีนเน็ต (Green net) ส่งออกไปขายต่อทีสหภาพยุโรป (EU) และขา้ว

อินทรียบ์างส่วนส่งขายให้กับสหกรณ์เกษตรอินทรียก์องทุนขา้วสุรินทร์ซึงไดน้าํข้าวอินทรีย์ส่งออกไป

ขายยงัต่างประเทศเหมือนกนั ต่อมาในปีพ.ศ.2543 – 2546 ทางโครงการนาํร่องเกษตรกรรมยงัยืน ไดร้ับ
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สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในยุคนัน เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรทีทาํเกษตร

ระบบอินทรีย ์ให้มีการขายขยายเกษตรกรรมยงัยืนและเกษตรกรรมระบบอินทรีย์เพมิมากขึนในจังหวดั

สุรินทร์ มีการทาํนาข้าวอินทรีย ์และผกัพืชอาหารอืนๆในระบบอินทรีย์เพิมมากขึน จากการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรทีทาํเกษตรระบบอินทรีย์โดยการประสานงานของนักพฒันาเอกชน คสป. ได้ร่วมกันจดั

งานประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้กบัผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุรินทร์ เรืองเกษตรอินทรียแ์ละอาหารปลอดภัยต่อ

สุขภาพ ผ่านงาน Event ต่างๆ ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในปีพ.ศ. 2546 ทางผูว้่าราชการ

จงัหวดัสุรินทร์ในขณะนนั ไดส้นับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความร่วมมือกบัเทศบาล

เมืองจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ใช้ประโยชน์พืนทีของเทศบาลเปิดตลาดสีเขียว คือ ตลาดสวนรักษ์ มี

ผูบ้ริโภคในเมืองและกลุ่มคนรักษ์สุขภาพในตัวเมืองจังหวดัสุรินทร์เป็นลูกค้าหลัก ในตลาดมีสินค้า

อินทรีย์ยงัไม้หลายหลากหลาย มีสินค้าหลัก คือ ข้าวอินทรีย ์ผกัอินทรีย์และพืชอาหารตามฤดูกาล ไม่

เพียงพอต่อผูบ้ริโภค แต่เกษตรกรรายไดห้มุนเวียน รายไดเ้พมิเป็นสองเท่าถึงสามเท่าของการทาํนาข้าว

เพียงอย่างเดียว กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีความมนัใจในการตลาด จึงมีการขยายกลุ่มเกษตรธรรมชาติทาํนา

ข้าวอินทรีย์และพืชผักอินทรีย์เพิมมากขึนมีการจัดงานให้ความรู้เรืองเกษตรอินทร์และอาหารเพือ

สุขภาพเป็นประจาํทาํให้กลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ ปีพ.ศ. 2548 ทางกลุ่มไดร่้วมมือกบัทางอาํเภอปราสาท

และโรงพยาบาลอาํเภอปราสาท เปิดตลาดนัดสีเขียวเพิมอีก 2 แห่ง คือตลาดนัดสีเขียวหอประชุมอาํเภอ

ปราสาท และตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปราสาท จนกระทังในปีพ.ศ. 2552 เกิดความขัดแย้งทาง

การเมืองท้องถินในเทศบาลเมืองจังหวัดสุรินทร์มีการเอาพืนทีตลาดนัดสีเขียวสวนรักษ์คืนไปใช้

ประโยชน์อย่างอืน ทางกลุ่มเกษตรธรรมชาติและกลุ่มทาํเกษตรกรอินทรีย ์ได้ไปสร้างความร่วมมือกบั

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ขอใช้ประโยชน์พืนทีเปิดเป็นตลาดนัดสีเขียว อบจ.สุรินทร์

จนถึงปัจจุบันลูกคา้ผูบ้ริโภคเดิมจากตลาดนัดสีเขียวสวนรักษ์ ก็ยงัตามมาซือของเหมือนเดิม และมีการ

ขยายกลุ่มผู ้บริโภคทีกว้างขึน เป็นกลุ่มลูกค้าทีรักสุขภาพซึงผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความคุ้นเคยกับ

เกษตรกรเป็นผู ้ผลิตและขายของเองอยู่แล้ว ปัจจุบันเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดสุรินทร์ มีกลุ่ม

เกษตรธรรมชาติและกลุ่มเกษตรอินทรีย ์ทีรวมกลุ่มกนัมาขายของมีจาํนวน 80 กว่าราย และทีเอาผลผลิต

มาขายในตลาดนัดสีเขียวทัง 3 แห่งมีจํานวน 60 กว่ารายโดยจะมีสินค้าผลผลิตทางการเกษตรทีเป็น

อินทรีย ์ผลผลิตปลอดสารพิษตามฤดูกาล มาจาํหน่ายในราคาทีเป็นธรรม อาทิ ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ผกั
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สด พืชผกัพืนบ้านท้องถิน ผลไม้อินทรีย์ตามฤดูกาล ไข่ไก่ ไข่เป็ดอินทรีย ์อาหารแปรรูปท้องถิน ข้าว

พนัธ์ุพืนบา้นทีหลากหลาย และสินคา้ปลอดภยัต่อสุขภาพ

เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์ เป็นตลาดทีผูผ้ลิตเกษตรกรและผูบ้ริโภคมาซือขายกัน

โดยตรงมีผลผลิตสินค้าหลักข้าวพนัธุพืนบ้านทีหลากหลาย ข้าวอินทรีย ์ผลผลิตทางการเกษตรทีเป็น

อินทรีย์และสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มคนชันกลางในเมืองจังหวดัสุรินทร์และกลุ่มผู ้

รักสุขภาพ ซึงมีความคุ้นเคยกับเกษตรกร กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์

กองทุนข้าวสุรินทร์ มีสมาชิกของสหกรณ์ 700 กว่าคน โดยมีกลุ่มเกษตรธรรมชาติและกลุ่มเกษตร

อินทรีย์ในจังหวดัสุรินทร์รวมตัวกนันาํผลผลิตสินค้ามาขายผ่านตลาดนัดสีเขียวจังหวดัสุรินทร์จาํนวน

80 กว่ารายและเกษตรกรทีนาํผลผลิตสินคา้มาขายเป็นประจาํจาํนวน 60 กว่าราย โดยผ่านเครือข่ายตลาด

นัดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์ 4 แห่ง ไดแ้ก่

1. ตลาดนัดสีเขียวหอประชุมอําเภอปราสาท ตังอยู่บริเวณหอประชุมประจําอําเภอ

ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เกิดขึนในปีพ.ศ. 2548 จะมีตลาดนัดสีเขียวทุกวันอังคาร

ระหว่างเวลา 8.00 – 14.00 น. มีเกษตรกรทีนาํผลผลิตสินคา้มาขายจาํนวน 30 กว่าราย

2. ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลปราสาท ตังอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลอําเภอปราสาท

จงัหวดัสุรินทร์ เกิดขึนในปีพ.ศ. 2548 จะมีตลาดนัดสีเขียวทุกวนัพุธ ระหว่างเวลา 8.00

– 13.00 น. มีเกษตรกรทีนาํผลผลิตสินคา้มาขายจาํนวน 30 กว่าราย

3. ตลาดนัดสีเขียวร้านเข้าหมอ ตังอยู่บริเวณหน้าร้านเข้าหอม เกิดขึนในปีพ.ศ. 2546

ตงัอยู่บริเวณหน้าร้านข้าวหอม จะมีตลาดนัดสีเขียวทุกเช้าวนัพฤหัส มีเกษตรกรทีนํา

ผลผลิตสินค้ามาขายจํานวน 10 กว่าราย เนืองจากมีบริเวณพืนทีน้อย กลุ่มเกษตรกร

ส่วนใหญ่จะนําผลผลิตอินทรีย์มาขายส่งให้กบัร้านขา้วหมอแทน ซึงร้านข้าวหอมเปิด

บริการวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. วนัเสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

4. ตลาดนัดสีเขียว อบจ.สุรินทร์ ตังอยู่ในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ รินทร์

เกิดขึนในปีพ.ศ.2552 จะมีตลาดนัดสีเขียวทุกวนัเสาร์ ระหว่างเวลา 8.00 – 15.00 น. มี

เกษตรกรทีนาํผลผลิตสินคา้มาขายจาํนวน 60 กว่าราย
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เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวดัสุรินทร์ มีการบริหารจัดการตลาดร่วมกันเพือให้เกษตรกรนาํ

ผลผลิตสินคา้มาขายในตลาดนัดสีเขียวด้วยระบบการคา้ทีเป็นธรรม กล่าวคือ

· ผลผลิตสินค้าและอาหารเพือสุขภาพได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น  มกท.

มาตรฐานอินทรีย์จากประเทศเยอมมนั มาตรฐานอินทรีย์แห่งกลุ่มสหภาพยุโรป(EU)

เป็นตน้ และผลผลิตเกษตรอินทรียส่์วนใหญ่ไดร้ับเครืองหมายระบบการคา้ทีเป็นธรรม

(Fair trade) ทีนาํมาจาํหน่ายในตลาดนัดสีเขียว

· ผลผลิตสินค้ามีความหลากหลายในตัวสินค้า มีทงัข้าวอินทรีย ์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ผกัสด พืชผกัพืนบ้านท้องถิน ผลไม้อินทรีย์ตามฤดูกาล ไข่ไก่ ไข่เป็ดอินทรีย ์อาหาร

แปรรูปท้องถิน ข้าวพนัธ์ุพืนบ้านทีหลากหลาย และสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ กลุ่ม

เกษตรกรได้มีการวางแผนในการนําผลผลิตสินค้าทีจะมาจาํหน่ายในตลาดนัดสีเขียว

ร่วมกนั

· เกษตรกรผูผ้ลิต ผูข้ายสินค้าเป็นผูก้าํหนดราคาผลผลิตสินคา้เองโดยมีสมาชิกในกลุ่ม

ช่วยกนัตรวจสอบควบคุมราคา

· มีคณะกรรมการตลาดนัดสีเขียวประกอบขึนจากหลายฝ่าย คือ เกษตรกรผูท้าํการผลิต

และขายสินค้า นักพัฒนาเอกชน ตัวแทนจากหน่วยงานทีให้ใช้ประโยชน์พืนทีเปิด

ตลาด ซึงคณะกรรมการตลาดมีบทบาทหน้าทีในการดาํเนินงาน คือ

-จดัทาํทะเบียนรายชือสมาชิกทีนาํผลผลิตสินมาขายในเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจงัหวดั

สุรินทร์

-สํารวจผลผลิตสินคา้ของสมาชิก เพือการวางแผนในการผลิตนาํมาจาํหน่ายให้มีความ

หลากหลาย

-ให้สมาชิกจดัทาํบญัชีรายไดจ้ากการขายผลผลิตสินคา้และตน้ทุนการผลิตสินคา้

-จดัทาํบญัชีรายรับรายจ่ายของตลาดนัดสีเขียว จดัเก็บเงินจากสมาชิกมาขายผลผลิตสิน

คา้ รายละ 20 บาท เพอืใช้จ่ายค่าทาํความสะอาด และค่าไฟ

-จัดการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสีเขียว จัดงานEvent ให้ความรู้กับผู ้บริโภค โดย

ร่วมมือกบัภาคส่วนหน่วยงานทีเกียวขอ้ง
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ขอ้เด่นของเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์

· ตลาดนัดสีเขียวทงั 4 แห่ง มีผลผลิตสินค้าทีหลากหลายจากกลุ่มสมาชิกทงัผลผลิตสินค้าอินทรีย ์และ

อาหารแปรรูปเพือสุขภาพ

· ผลผลิตสินคา้อินทรียข์องสมาชิกส่วนใหญ่ไดร้ับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

· กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมีการวางแผนผลิตสินค้าร่วมกันทีจาํนํามาขายทีตลาดนัดสีเขียว นอกจากนีกลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตมีแปลงทาํเกษตรอินทรียเ์ป็นของตนเอง

· ผูบ้ริโภคมีความคุ้นเคยกับผูผ้ลิตผูข้าย มีการลงไปเยียมแปลงของเกษตรกร และเป็นลูกค้าประจาํของ

ตลาดนัดสีเขียว

· มีการจดักิจกรรมรณรงค์ทาํความเข้าใจให้ความรู้กบัผูบ้ริโภค และกลุ่มผูร้ักสุขภาพ อย่างต่อเนืองทงัจัด

งานในตลาดนัดสีเขียวและจดัให้มีกิจกรรมเวทีตามทีต่างๆ

· กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้เขา้มาร่วมเป็นคณะกรรรมการบริหารจัดการตลาดนัดสีเขียว

ขอ้จาํกดัของตลาดนัดสีเขียว

เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวดัสุรินทร์ยงัขากความมนัคงด้านสถานทีเปิดตลาด โดยเฉพาะตลาดนัดสี

เขียวของเครือข่ายมี 3 แห่งทีอยู่ในพืนทีของส่วนราชการ คือทีว่าการอาํเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท และ

อบจ.สุรินทร์ ซึงตลาดนัดสีเขียว อบจ.สุรินทร์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีเกษตรกรผูผ้ลผลิตสินคา้ไปวางจาํหน่ายครัง

ละ 60 กว่าราย มีเงินหมุนเวียนปีละประมาณจาํนวน 12 ลา้นบาท การขอใช้ประโยชน์พนืทีของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินขึนอยู่กบัผูบ้ริหารองค์กร ส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวดัสุรินทร์

ขาดความมนัใจต่อเรืองความมนัคงในดา้นสถานทีตลาดนัดสีเขียวทีอยู่ในปัจจุบนั

ขอ้แนะนาํของสมาชิกเครือข่าย

· กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกตลาดทีนําผลผลิตสินคา้มาวางจาํหน่ายในตลาดนัดสีเขียวตอ้งมรใจรักในการ

บริการ ไม่ไดมุ้่งหวงัเอากาํไรจากการขายผลผลิตสินคา้เป็นทีตงั

· เจ้าหน้าทีภาครัฐในส่วนองค์กรหน่วยงานทีเกียวข้อง ต้องการส่งเสริมตลาดนัดสีเขียวอย่างเป็นระบบ

และสนับสนุนการจดัหาสถานทีเปิดตลาดนัดสีเขียวให้ชัดเจน
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· กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวต้องมีการวางแผนผลผลิตในแปลงเกษตรร่วมกัน

ปลูกของทีต่างชนิดกันให้เหมาะสมกับพืนทีเพือให้เกิดความหลากหลายในผลผลิตสินค้า และหาก

ผลผลิตสินค้าผลผลิตได้เป็นจาํนวนมากก็ให้สลับนําผลผลิตมาขายอย่าให้เยอะจนลน้ตลาดเกินความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค

· ผลผลิตสินคา้ในตลาดนัดสีเขียวตอ้งรักษามาตรฐานอยู่ตลอด และกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ ตอ้งเป็นผู ้

กาํหนดราคาขายเองโดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค

· ตลาดนัดสีเขียวต้องมีการจดัทาํประชาสัมพนัธ ์และหากิจกรรมให้ตลาดนัดสีเขียวมีความเคลือนไหวอยู่

เสมอๆ

· มีคณะกรรมการตลาดนัดสีเขียวจากหลายฝ่าย ช่วยความคุมสนับสนุนการบริหารจัดการตลาด และ

ประเมินตรวจสอบตลาด

สิงทีต้องการพัฒนาต่อเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว

ตลาดนัดสีเขียว

· สถานทีจดัตงัตลาดสดสีเขียวทีเป็นของเครือข่ายเอง

· พัฒนาสร้างระบบการตรวจคุณภาพสินค้าและมาตรฐานของตลาด เช่น ผัก ปลาสด และ

เนือสัตว ์เป็นต้น ทีไม่ให้ใช้สารเคมีในระบบการผลิตทงัปุ๋ ยเคมี ยากาํจัดวชัพืชโรคแมลง และ

อาหารสัตว์

· การยกระดับแปรรูปผลผลิตเพือเพิมมูลค่าสินค้า และหาแนวทางการระบายผลผลิตทีมีจาํนวน

มากไม่ให้เหลือ เช่น ถวัเขียวแปรรูปเป็นถวัซีก

· การบรรจุหีบห่อของสินค้าทีน่าสนใจใช้วัสดุจากธรรมชาติ และออกแบบโลโก้ของสมาชิก

ตลาด เพือการตรวจสอบแหล่งทีมาของผลผลิตสินคา้โดยผูบ้ริโภค

· การสร้างร้านอาหาร นําผลผลิตสินค้ามาแปรรูปเพิมมูลค่าในรูปของอาหารเพือสุขภาพ และ

เชือมโยงกบัผลผลิตสินคา้ทีนาํมาขายในตลาดนัดสีเขียว
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สมาชิกเครือข่าย

· มีแปลงเกษตรและพืนทีต้นแบบให้สมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการทําเกษตรอินทรีย์ที

เชือมโยงกบัระบบตลาดสีเขียว และระบบการคา้ทีเป็นธรรม

· เกษตรกรทีเขา้มาทาํเกษตรระบบอินทรียใ์นระยะแรกตอ้งมีการศึกษาหาความรู้และปรับเปลียน

ระบบการผลิต

· การเปิดแปลงเกษตรระบบอินทรีย์ให้ผูบ้ริโภคและกลุ่มสนใจเข้ามาท่องเทียวการเกษตรเพือ

สุขภาพในแปลง เกษตรกรทาํหน้าทีให้ความรู้สร้างความคุ้นเคยกับผูบ้ริโภค และสร้างความ

มนัใจในมาตรฐานผลผลิตอินทรีย์

สมาชิกเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความมนัใจในระบบการตลาดของผลผลิต

อินทรีย ์นําไปสู่การขยายแปลงทาํเกษตรระบบอินทรีย์เพิมขึน มีรายได้หมุนเวียนจากตลาดนัดสีเขียวจังหวัด

สุรินทร์ สามารถทาํให้เกษตรกรบางรายซือทีทาํการเกษตรเพิม และมีรายได้เพียงพอเลียงครอบครัวส่งลูกเรียน

จบระดับมหาวิยาลัย สมาชิกเครือข่ายส่วนมากจะทาํการผลิตและจาํหน่ายสินค้าเป็นระบบครอบครัวและเครือ

ญาติ อาจกล่าวได้ว่าการคงอยู่หรือเกิดความยงัยืนของเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวดัสุรินทร์มีผลเชือมโยงมา

จากสมาชิกมีแปลงเกษตรผลิตเป็นของตนเอง จนได้รับมาตรฐานการทาํเกษตรอินทรีย ์ผลผลิตสินคา้ในตลาดมี

คุณภาพและหลากหลาย กลุ่มผูบ้ริโภคมีทางเลือกผลผลิตอาหารทีรักษาสุขภาพมากขึน ตลอดจนทางจังหวัด

สุรินทร์มีนโยบายเป็นจังหวดัเกษตรอินทรีย ์ผลักดันให้ส่วนราชการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับภาคี

หลายฝ่าย ทา้ยสุดทางเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจงัหวดัสุรินทร์ยงัรักษาระบบการคา้ทีเป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอา

เปรียบผูผ้ลิตตลอดจนถึงผูบ้ริโภค
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8. ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลลับแล9

กว่าระยะเวลา 4 ปีทีผ่านมาการขับเคลือนงานของตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล เป็นตลาดสีเขียวทีมี

ชีวิตตังขึนในโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการเอาใจใสและเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของ

ประชาชนในพนืที จึงเกิดคณะทาํงานของโรงพยาบาลทีคิดและสร้างกระบวนการทาํงานในเชิงรุกกบัปัญหาด้าน

สุขภาพของประชานในพืนทีอย่างมีส่วนร่วม โดยประสานภาคีความร่วมมือทังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐทงัในระดับพืนทีและระดับจังหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ภาคธุรกิจและภาคเอกชน

รวมทงักลุ่มผูร้ักสุขภาพ เข้ามาพฒันาตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล จนตลาดสีเขียวเกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม

เพือเกิดแนวทางการดาํเนินงานด้านความรับผิดต่อสังคมขององค์กร  (Corporate Social Responsibility : CSR)

ซึงเป็นนโยบายทีทางสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เป็นกระบวนการปฏิบัติขับเคลือน

งานในรูปเครือข่ายทีมุ่งให้เกิดการพฒันาบทบาทใหม่ขององค์กรสุขภาพ ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลชุมชน

กับงานเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก “จากเป็นโรงซ่อมสุขภาพ มาเป็นโรงสร้างสุขภาพ”  โดยเฉพาะการก้าวสู่

รูปแบบการทาํงานเพือสังคมโดยหน่วยงานสุขภาพของภาครัฐทีชัดเจนขนึในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ภาครัฐ โรงพยาบาลลับแลซึงเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับอาํเภอ มีความพร้อมในด้านศักยภาพสามารถเอือ

ประโยชน์ด้านความรู้ ด้านสุขภาพและบริการให้กับทงัภาคประชาชนและหน่วยงานภาคีในพืนที ขับเคลือน

อาํเภอจัดการสุขภาพทีมุ่งเน้นนโยบายการขับเคลือนมิติสุขภาพทีสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาของชุมชนตาม

สถานการณ์ปัญหาสําคญัของพืนที

ทางโครงการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบเกษตรกรและอาหารปลอดภัย เพือนําเสนอเวทีการประชุม

ประจําปีของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559) ได้ลงพืนทีเยียมเยียนตลาดสีเขียว

โรงพยาบาลลับแล และพูดคุยแลกเปลียนกบัคณะทาํงานและภาคีความร่วมมือทีมีส่วนร่วมพฒันาตลาดสีเขียว

ทงัคณะทาํงานจากโรงพยาบาลลบัแล ทีมตลาดสีเขียว สมาชิกตลาดสีเขียว เครือข่ายเกษตรธรรมชาติอาํเภอลบั

แล คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

จงัหวดัอุตรดิตถ์ ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ ์กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิ

9 สรุปการพูดคุยคณะทาํงานตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลบัแล 19 ต.ค. 59
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MOA Thai การพัฒนาตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล โดยใช้ประเด็นสุขภาพเป็นเครืองมือในกระบวนการ

แกปั้ญหาสุขภาพในพนืที สามารถเห็นไดเ้ป็นรูปธรรม ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลบัแล เป็น CSR ภาครัฐดา้นการ

สร้างสุขภาพเพือชุมชน

จุดเริมของโรงพยาบาลลับแล ตอ้งมาใช้งานประเด็นดา้นสุขภาพในการขบัเคลือนงานเพือสร้างสุขภาพ

ชุมชน ผ่านมากว่า 30 ปีปัญหาดา้นสุขภาพของคนในชุมชนพืนทีลบัแลไม่ลดลง ยงัมีความรุนแรงของโครงสร้าง

ปัญหาทางสุขภาพของประชาชนมาขึน ไดแ้ก่โรคไขเ้ลือดออก โรคเรือรัง ความดนั เบาหวาน และมะเร็ง เป็นตน้

ทางคณะกรรมการโรงพยาบาลลบัแลไดร่้วมกนัประชุมหารือเพือแกปั้ญหาสุขภาพความเจ็บป่วยของประชาชนที

เพิมมากขึน และทางโรงพยาบาลก็ยงัเป็นหน่วยงานทีทาํงานตงัรับไม่ได้แกปั้ญหาทีรากของปัญหา โดยเฉพาะ

โรคมะเร็งมีการตายเพิมมากขึน ปรับบทบาทของโรงพยาบาลจากการทาํหน้าทีซ่อมสุขภาพมาเป็นการสร้าง

สุขภาพทีบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตของคนในพืนทีได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นอาหารปลอดสารเคมีใน

อาํเภอลบัแล ซึงมีขอ้มูลมากมายว่ามีการใช้สารเคมีเขม้ขน้รุนแรงในการทาํเกษตรกรรม เมือทางโรงพยาบาลลับ

แลมีนโยบายเน้นเรืองอาหารปลอดภยัเป็นหลกั จึงไดม้ีคณะทาํงานจากเจา้หน้าทีของโรงพยาบาล สร้างเป้าหมาย

การดาํเนินงานและระดมทุนดาํเนินงานเรืองอาหารปลอดภัย ในปีพ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

สสส. ผ่านโครงการพฒันาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายในการจัดการสังคมสุขภาพแบบมี

ส่วนร่วมจังหวดัอุตรดิตถ์ มีคณะทาํงานของโครงการ ประกอบดว้ย เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลลบัแล อสม. ปราชญ์

ชุมชน และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จาํนวน 5 คน จัดออบรมประชุมในหมู่บ้าน ให้ความรู้จัดทํา

โครงการแก้ปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และปัญหายาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้ผูจ้ัดการ

สุขภาพของชุมชน ทาํหน้าทีเกียวกับสุขภาพของคนในชุมชน  ปีพ.ศ. 2557 ทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ไดเ้ขา้มาสนับสนุนโครงการเมนูอาหารเพือสุขภาพ อาหารป้องกนัโรคมะเร็ง และขา้วอินทรีย์

ทางโรงพยาบาลลับแลได้เข้ามาหนุนเสริมให้เกิดการปรับเปลียนทัศนคติเรืองสุขภาพโดยให้

ความสําคัญกับประเด็นอาหารและการลดการใช้สารเคมี ขับเคลือนงานร่วมกับ อสม. และนักจัดการสุขภาพ

ชุมชน เริมการเกิดขึนของ “ตลาดสีเขียว” ในโรงพยาบาลลบัแล ซึงทางคณะทาํงานไดก้าํหนดภาพฝันและสร้าง

เป้าหมายการทํางานตลาดสีเขียวต้องเกิดเครือข่ายทํางานประเด็นอาหารปลอดสารเคมีอย่างชัดเจน เกิดการ

สือสารประชาสัมพันธ์มิติอาหารปลอดภัยให้กับประชาชน และผู ้ทีเข้ามาในโรงพยาบาลได้เข้าใจและให้

ความสําคญักบัการเลือกบริโภคผกัคุณภาพ ตงัแต่ขนัตอนการผลิตจนถึงการจาํหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภค เกิดเครือข่าย

ผูผ้ลิตเกษตรปลอดสารเคมีทงัระดบัครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับอาํเภอ 4 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง อาํเภอ
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ลับแล อาํเภอตรอน และอาํเภอพิชัย จนในปีพ.ศ. 2557 ทางโรงพยาบาลลบัแลได้จัดงานมหกรรมสุขภาพ โดยมี

สสส. เขา้มาให้การสนับสนุน

โครงการตลาดสีเขียว ในโรงพยาบาลลับแล เป็นการเปลียนอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลชุมชนจากเป็น

โรงซ่อมสุขภาพ มาเป็นโรงสร้างสุขภาพ ด้านการสร้างสุขภาพของชุมชนโดยใช้ประเด็นอาหารปลอดภัยและ

แก้ปัญหาสาเคมี ทางคณะทาํงานคิดต่อยอดงานทีมีบัญชีรายการผลิตทางการเกษตรปลอดสารเคมีทีประชาชน

สามารถเขา้ถึงไดใ้น 4 อาํเภอ เกิดภาคีเครือข่ายผูผ้ลิตเกษตรกรตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลบัแล และทีสําคญัตลาด

สีเขียวเป็นพืนทีเรียนรู้ประเด็นอาหารเพือสุขภาพตงัแต่การผลิต ผูบ้ริโภคเขา้มาใช้บริการเป็นพืนทีเรียนรู้ทีมีชีวิต

คณะทํางานทํางานตลาดสีเขียวมีข้อตกลงร่วมกันและออกแบบโครงการกําหนดกลุ่มเป้าหมายทีต้องเข้าไป

ทาํงานดว้ย เป็น 5 กลุ่มหลกั คือ 1)เครือข่ายเกษตรกรผูผ้ลิต ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตขา้ว ผกัผลไม ้ทีสนใจการ

ปลูกพืชอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ 2)เครือข่ายผู ้บริโภค ได้แก่ กลุ่มประชาชนทีสนใจเข้ามารับบริการซือ

สินคา้จากเครือข่ายผูผ้ลิตร้านตลาดสีเขียว 3)แกนนาํนักจัดการสุขภาพชุมชน 4)สถานศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มเครือข่าย

ครู ผูป้กครอง นักเรียนทีเข้าร่วมเรียนรู้ และ5)กลุ่มผูท้ีสนใจทวัไป พร้อมกับได้ออกแบบยุทธศาสตร์การทาํงาน

ใน 5 ด้านได้แก่ 1)การพัฒนาศักยภาพผู ้ผลิตและผู ้บริโภค 2)การพัฒนาเครือข่ายผู ้ผลิตและผู ้บริโภค 3)การ

สือสารประชาสัมพนัธ์ 4)การพฒันาระบบบริการสุขภาพ และ5)งานวิจยัและการขบัเคลือนเชิงนโยบาย

ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล  เปิดบริการทุกวันพุธ ตังแต่เวลา 7.30 – 13.00 น .บริเวณภายใน

โรงพยาบาลลับแล เป็นตลาดเพือการเรียนรู้ด้านสุขภาพอาหารปลอดภัย ชาวบ้านสามารถเข้าถึงอาหารสุขภาพ

ผูผ้ลิตเจอกบัผูบ้ริโภคโดยตรง พร้อมกบัมีการจดัตงัร้านคา้โดยภาคเอกชนในการเขา้มาหนุนเสริม ทาํหน้าทีเป็น

สือกลางการซือสินคา้ระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคโดยการสนับสนุนของโรงพยาบาลลบัแล คือ ร้านกินดี ซึงเป็น

จุดบริการเสริมให้ผูป่้วย ญาติ บุคลากรของโรงพยาบาลและผูส้นใจไดม้าใช้บริการ ตลาดสีเขียวมีเครือข่ายผูผ้ลิต

กว่า 50 คน มีเครือข่ายผูค้า้ขายในตลาดกว่า 20 คน ในแต่ละสัปดาห ์มีเครือข่ายผูบ้ริโภคเขา้มาซือสินคา้ทุกวนัพุธ

มากกว่า 300 คนรายได้เฉลียของแม่ค้าประมาณ 20,000 บาท ต่อสัปดาห์ ตลาดสีเขียวเกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าจะ

หมุนเวียนกันนําผลผลิตมาวางขาย ซึงเป็นผลผลิตอาหารปลอดภัย ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์และผลผลิตเกษตรกร

ธรรมชาติ ประกอบด้วย อาหารแปรรูปท้องถินทงัอาหารคาวและของหวาน ผกั ผลไม ้พืชผกัตามฤดูกาล และ

ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น องค์ประกอบของตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล ทีเป็นตลาดเพือสุขภาพและอาหาร

ปลอดภยั มีองค์ประกอบการคือ
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· คณะกรรมการตลาดสีเขียว ซึงมีทีมาจากลุ่มคนทีหลากหลายทังคณะเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลลับแล

เกษตรกรผูผ้ลิตและจาํหนน่ายผลผลิตสินคา้ ธ.ก.ส. จงัหวดัอุตรดิตถ ์และผูส้นับสนุนตลาด เป็นคณะทาํ

หน้าทีบริหารจัดการสนับสนุนสถานทีตลาดสีเขียว ตรวจสอบผลผลิตสินคา้ทีวางจาํหน่าย ตรวจแปลง

ทีมาของผลผลิต ตรวจหาสารเคมีในผลผลิต ตรวจหาสารตกคา้งในเกษตรกร จดักิจกรรมให้ความรู้ด้าน

สุขภาพและอาหารปลอดภยัในตลาดสีเขียว และการสือสารประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของตลาดสีเขียว

· เกษตรกรผู ้ผลิตและผู ้ขายผลผลิตสินค้า เกษตรกรต้องรับการฝึกอบรมให้ความรู้จากโครงการด้าน

สุขภาพและเกษตรกรรมธรรมชาต ิมีแปลงทาํเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ และผลลิตจากแปลง

ต้องได้การรับรองมาตรฐานจากกลุ่ม(PGS) ผู ้ขายผลผลิตสินค้าต้องเป็นเกษตรกรทีผลิตผลผลิตจาก

แปลงโดยตรงสามารถกาํหนดสินคา้ของตนเอง ช่วยกนัตรวจสอบผูท้ีมาจาํหน่ายผลผลิตสินคา้ในตลาด

ให้ความรู้กับผูบ้ริโภคทีมาซือสินค้า และช่วยกันทาํความสะอาดหลังเลิกตลาด ซึงตลาดสีเขียวมีผูข้าย

กว่า 20 รายหมุนเวียนกัน โดยมีผูค้ ้าผกัผลไมท้้องถิน ผูค้้าสินค้าแปรรูปอาหารท้องถิน ผูค้้าข้าวอินทรีย์

และผูค้า้ผลิตภณัฑ์เพือสุขภาพ

· ผู ้บริโภค ส่วนใหญ่กลุ่มผู ้บริโภคของตลาดสีเขียวเป็นคนในพืนที ทงัเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลลับแล

ข้าราชการ กลุ่มจักรยาน ผู ้ป่วย ญาติ และกลุ่มคนรักสุขภาพ เข้ามาซือผลผลิตสินค้าตรงจากผู ้ค้า

ประชาสัมพนัธ์บอกต่อในกลุ่มเพือน และบางคนลงไปเยียมเยียนเกษตรกรในแปลงพืนที ทางในปีพ.ศ.

2558โรงพยาบาลลับแลได้รับผลผลิตสินคา้จากตลาดสีเขียวเขา้ไปโรงครัวเพือประกอบอาหารให้ผูป่้วย

ไดร้ับประทาน บางครงัผลผลิตไม่เพียงพอ ไดร่้วมวางแผนกบัเกษตรกร(ขา้วและผกั) และตลาดเขียวยงั

เชือมโยงขายผลผลิตสินคา้ให้กบัร้านกินดี ทีเป็นจุดบริการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

ความสําเร็จของตลาดสีเขียว

· ทีมงาน ตลาดสีเขียวมีทีมงานเข้ามาร่วมปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการและมีความ

หลากหลายของทีมงาน ประกอบด้วย คณะจากโรงพยาบาลลับแล เกษตรกรผูผ้ลิตสินค้าและจาํหน่าย

สินคา้ นักจดัการสุขภาพชุมชน ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัอุตรดิตถ์

ศูนยฝึ์กและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจงัหวดัอุตรดิตถ ์และมูลนิธิ MOA Thai
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· การตรวจสารเคม ีตลาดสีเขียวจดัให้มีการตรวจหาสารเคมีตกคา้งในผลผลิตสินคา้ และการตรวจหาสาร

ตกคา้งในร่างกายของเกษตรกรผูจ้าํหน่ายผลผลิตสินคา้ และยงัมีการตรวจสอบแปลงทีมาของผลผลิต

· การสือสารประชาสัมพนัธ์ออกไปในวงกวา้งให้ผูบ้ริโภคได้รับขอ้มูลหลากหลายช่องทาง ทงัแฟนเพจ

กรุ๊ปเพจ ไลน์ และการจัดงาน Event ของตลาดสีเขียว การสือสารกิจกรรมของตลาดสีเขียวมีผูเ้ข้าถึง

ขอ้มูลตลาดสีเขียวในแต่ละสัปดาห์มากกว่า 2,000 คน

· การขยายผลการทาํเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติสู่เกษตรกรในพืนที และร่วมกนัพฒันามาตรฐาน

รับรองของกลุ่ม(PGS) ซึงขณะนีมีกลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติขยายไปใน 4 อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอเมือง

อาํเภอลบัแล อาํเภอตรอน และอาํเภอพิชัย

· เกษตรกรเครือข่ายผูผ้ลิตตลาดสีเขียวมีรายไดเ้พมิขึน และมีสุขภาพทีดีขึน

· ผูบ้ริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดสีเขียว ทงัมาซือสินค้า กระจายข่าว และบางกลุ่มยงัสนับสนุนค่ารถ

เดินทางให้แก่ผูผ้ลิตนาํผลผลิตสินคา้มาจาํหน่าย

ภาคีความร่วมมือตลาดสีเขียว

· โรงพยาบาลลับแล ทางโรงพยาบาลมีแนวทางและใช้ประเด็นเรืองสุขภาพและอาหารปลอดภัยเข้าไป

ส่งเสริมให้ความรู้แก่คนในพนืที เกิดโครงการด้านสุขภาพอาหารปลอดภัย จนเกิดมีตลาดสีเขียวขนึมา

ทางโรงพยาบาลเข้าไปมีบทบาทโดยให้เจ้าหน้าของโรงพยาบาล เข้ามาทาํงานโครงการให้ความรู้ดา้น

สุขภาพอาหารปลอดภัย ตรวจเลือดหาสารตกค้างจากเกษตรกรและผู ้บริโภค ส่งเสริมแปลงเกษตร

ธรรมชาติและเกษตรกรอินทรีย ์ตรวจหาสารตกคา้งในผลผลิตเกษตร รับซือผลผลิตจากตลาดสีเขียวเข้า

โรงครัวประกอบอาหารให้ผู ้ป่วย ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนสถานทีให้จัดตังตลาดสีเขียว

โรงพยาบาลลบัแล

· นักจัดการสุขภาพชุมชนและ อสม. มีบทบาทช่วยเหลือและร่วมงานกบัทีมคณะโรงพยาบาล ให้ความรู้

ดา้นสุขภาพคนในชุมชน ประสานเกษตรกรให้เขา้มารับอบรมเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาต ิและ

ร่วมลงตรวจแปลงเกษตรกร
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· กลุ่มเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย ์ ร่วมพฒันาแปลงเกษตรกรรม ทาํปุ๋ หมักและนาํหมักอินทรีย์

เยียมเยียนแปลงตรวจสอบกลุ่มเพือนเกษตรกร ตรวจแหล่งทีมาของผลผลิต พฒันารับรองมาตรฐาน

แบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม(PGS) และนาํผลผลิตมาจาํหน่ายในตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลบัแล

· คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลือนแนวทาง

นโยบายของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ในเชิงนโยบายสาธารณะดา้นความมนัคงทางอาหาร อาหารปลอดภยั และ

เกษตรกรอินทรีย ์เชือมโยงกบัในพนืที

· ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จงัหวดัอุตรดิตถ ์สนับสนุนเกียวขอ้งการพฒันา

ศักยภาพให้ความรู้เกษตรกร รวบรวมผลผลิตสินค้าอินทรีย์ของเกษตรกรเพือหาตลาดจําหน่าย และ

สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การทาํตลาดสีเขียว

· ศูนย์ฝึกและพฒันาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวดัอุตรดิตถ ์และมูลนิธิ MOA Thai สนับสนุน

การให้ความรู้ฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติและเรียนรู้ในแปลงจริง ครบทงักระบวนการเกษตรธรรมชาติ

ตงัแต่แนวคิด การทาํปุ๋ ยหมักเจปรับปรุงดิน การเตรียมดินเตรียมแปลง การเพาะพนัธ์ุ การยา้ยปลูกการ

ปลูก การใช้สมุนไพรไล่แมลง เป็นต้น และติดตามเกษตรกรหลังจากการฝึกอบรม มีการฝึกอบรมให้

ความรู้เกษตรกรไปแล้วกว่า 150 ราย ลงตรวจเยียมแปลงและวางแผนการผลิตกับเกษตรกร พร้อมทงั

พฒันาการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วม(PGS) โดยเป็นการรับรองกันเองของกลุ่มในท้องถิน และ

เชือมโยงเกษตรกรผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคในพนืที

· สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.) ให้การสนับสนุนงบประมาณดาํเนินโครงการ และร่วมสนับสนุนรณรงค์การจัดงานมหกรรม

สุขภาพตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลบัแล

ความตอ้งการขยายผลและยกระดบัการพฒันาดาํเนินงาน

· ขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรธรรมชาต ิและผูผ้ลิตสินคา้อินทรีย์

· จดัหาและขยายตลาดสีเขียวทียงัยืน

· ควบคุมคุณภาพผลผลิตจากตน้ทางจนถึงตลาดผูบ้ริโภค

· พฒันารับรองคุณภาพผลผลิตและแบรนด์สินคา้ของเครือข่าย
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· การสือสารกบัผูบ้ริโภค และการทาํตลาดซือขายล่วงหน้าระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค

· จดัหาทีมพีเลียงในการสนับสนุนและดาํเนินงาน

· จัดการสือสารประชาสัมพนัธ์การดูแลสุขภาพองค์รวม การแพทย์ผสมผสาน และเกษตรธรรมชาติเพือ

การดูแลสุขภาพทีเขา้ถึงประชาชน

สิงทีอยากทาํต่อ

· การขยายงานระดับอาํเภอเรืองสุขภาพ อาหารปลอดภัย และการแกปั้ญหาสารเคมีในระบบผลิตการทาํ

เกษตรกรรม

· การศึกษาทาํพืชและผลไมท้อ้งถินอินทรีย ์คือ ทุเรียนหลงลบัแล หอมแดง และขา้ว เชือมการดาํเนินงาน

ร่วมกบัเกษตรจงัหวดัอุตรดิตถ์

· การทาํธนาคารเมล็ดพนัธ์ุ (กระเทียม หอมแดง ขา้ว ดอกไม ้และผกัทอ้งถิน)

· การตลาดทียกระดบัสู่การคา้มากขึน

· เชือมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรธรรมชาติ

· สร้างพนืทีเรียนรู้พฒันากระบวนการคิดและการดูแลสุขภาพองค์รวม

นับตงัแต่ปีพ.ศ. 2555 จนมาเป็นตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล จากสาเหตุของปัญหาสุขภาพทีนับวนัยิงมี

ความซับซ้อนมากขึน ความเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพของประชาชนซึงพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนจากงานวิจัยจํานวน

มากชีให้เห็นว่าเกิดจากสิงแวดลอ้ม สังคม และทีสําคญัสารเคมีรอบกาย ทีไปปนเปือนสารเคมีในพืชผกัทีวางขาย

อยู่ทวัไปในท้องตลาด หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาล ทีหากให้ความสําคัญเพียงแค่การรักษาซึงเป็น

เพียงการตงัรับปัญหาสุขภาพทีนับวนัมีแนวโน้มมากยิงขนึ มีความรุนแรงขนึ  และยงัขาดการมีส่วนร่วมกับภาค

ประชาชนและภาคีเครือข่ายทีจะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาทีซับซ้อนเหล่านี ความคาดหวังทีจะให้ประชาชนมี

สุขภาพทีดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเท่าทัน ย่อมเป็นไปได้ยาก บทบาทของโรงพยาบาลคือการ

สร้างพนืทีการเรียนรู้ดา้นสุขภาพให้ประชาชนสามารถนาํประสบการณ์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง การ

ปรับเปลียนการทํางานเชิงรุกของโรงพยาบาลลับแล จากการเป็นโรงซ่อมสุขภาพ มาเป็นโรงสร้างสุขภาพ

โดยเฉพาะการทาํงานเพือสังคมโดยหน่วยงานสุขภาพ “ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล : CSR ภาครัฐด้านการ
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สร้างสุขภาพเพือชุมชน” จึงทาํหน้าทีเป็นโรงเรียนทีมีชีวิต ทีมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพ

ทีเริมจากต้นทาง ทงักลุ่มเกษตรกรทีมุ่งสร้างกระบวนทัศน์ในการผลิตใหม่ เป็นการผลิตทีใส่ใจต่อสิงแวดลอ้ม

และไม่ใช้สารเคมีและสารกาํจัดศัตรูพืช  ทางกลุ่มผูป่้วย ญาติ และประชาชนทวัไปไดเ้รียนรู้ถึงการดูแลสุขภาพ

จากตน้ทางดว้ยอาหารทีมีคุณภาพปราศจากสารเคมี มีทางเลือกในการบริโภค ในขณะเดียวกนับุคลากรสุขภาพก็

มีส่วนสําคัญในการเป็นต้นแบบสุขภาพให้ประชาชนทวัไปได้รับรู้ถึงการดุแลสุขภาพต้นทางทีให้ความสําคญั

ตังแต่การผลิต จากโมเดลตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล เป็นต้นแบบการขับเคลือนงานด้านสุขภาพในเชิง

ยุทธศาสตร์ จนเกิดโครงการพฒันาอาํเภอสร้างสุข สุขภาพดี อาหารปลอดภยัอย่างยงัยืนจังหวดัอุตรดิตถ์

ร้านกินดี ศูนย์รวมอาหารอินทรีย์เพือสุขภาพ ร้านกินดีเป็นร้านค้าเล็กๆ ทีตงัอยู่บริเวณสวนหย่อมหน้าตึก

ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลลับแล เพิมเปิดดาํเนินการมาไดปี้กว่า มีการเชือมโยงกับตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลบัแล

ของการรับผลผลิตสินค้าจากเกษตรกรของตลาด และมีเป้าหมายคือเป็นธุรกิจเพือสังคม ทีสนับสนุนโดย

โรงพยาบาลลับแลมอบหมายให้ภาคเอกชนเข้ามาดาํเนินกิจกรรมหนุนเสริมงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของ

โรงพยาบาลลับแล โดยเน้นการหนุนเสริมให้ผู ้รับบริการทังในและนอกโรงพยาบาลได้รับประทานอาหาร

สุขภาพทีผลิตจากผลผลิตตลาดสีเขียวโรงพยาบาลลับแล  รวมถึงการทาํหน้าทีเป็นศูนย์กลางในการจาํหน่าย

ผลผลิตจากเกษตรกรทีปลูกผกัอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ เป็นทางเลือกของผูบ้ริโภคทีสามารถเข้าถึงแหล่ง

อาหารทีปราศจากสารเคมี ทงัทีผลิตในอาํเภอลับแล อาํเภอใกล้เคียง รวมไปถึงแหล่งอาหารอินทรีย์ทีผลิตใน

ประเทศไทย มาจาํหน่ายในราคายุติธรรมให้กับผูบ้ริโภค
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9. โรงเรียนพุทธเกษตร อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน10

โรงเรียนพุทธเกษตร ตังอยู่ในพืนทีอาํเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยสภาพพืนทีส่วนใหญ่เป็น

พืนทีสูงชันมีพืนทีราบน้อย ชุมชนส่วนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่าชาติพนัธ์ุ ได้แก่ กะเหรียง ม้ง อาข่า ลีซอ ไทย

ใหญ่ เป็นต้น การทําเกษตรกรรรมส่วนใหญ่ในอดีตเป็นการทําเกษตรพืนทีสูงเพือบริโภคในครอบครัว ใช้

รูปแบบการทาํเกษตรทีไม่ซับซ้อน มีพืนทีนาขา้วและพืชผกัในพนืทีเดียวกนัมีการปรับเปลียนหมุนพนืทีทาํการ

เกษตรกรรมเพือรักษาพืนทีให้มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบนัไดป้รับเปลียนพืนทีมาทาํเกษตรกรรมเชิงเดียว

มากขึน ส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชเมืองหนาว สร้างรายได ้เช่น ผกักาดขาวปลี กะหลาํปลี สตรอเบอรี

มะเขือเทศ มันฝรัง และข้าวโพดเป็นต้น การทาํเกษตรดังกล่าวต้องการพืชทีมาก มีการนําเมล็ดพนัธ์ุมาจากขา้ง

นอก และใช้สารเคมีทงัปุ๋ ยเคมีและสารเคมีกาํจัดวชัพืชศตัรูพืชในกระบวนการผลิต และยงัมีความตอ้งการขยาย

พนืทีทาํการผลิตเพมิขึนทาํให้พนืทีป่าตน้นาํโดนบุกรุกทาํลายและมีสารเคมีปนเปือนในแหล่งนาํธรรมชาติ พนืที

ไร่หมุนเวียนก็ถูกนํามาใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ วิถีการทาํไร่หมุนเวียนของชุมชนหายไป มีการเผาหลังเก็บเกียว

ผลผลิตสร้างมลพิษทางอากาศ และยงับุกพืนทีป่าใหม่เพือปลูกขา้วไวก้ิน

การทาํเกษตรเชิงเดียวปลูกพืชเศรษฐกิจเกษตรกรตอ้งพงึพาภายนอกสูงทงัเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ ยยาและสารเคมี

กลไกการตลาดทีไม่แน่นอนบางปีทําให้เกษตรกรได้กาํไรน้อยและขาดทุน ความต้องการผลผลิตทีสูงทําให้

เกษตรกรต้องเพมิตน้ทุนในการใช้ปุ๋ ยและสารเคม ีทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงขนึเกษตรกรส่วนใหญ่สู่วงจรการเป็น

หนีสิน สุขภาพของเกษตรกรมีปัญหาจากการทาํเกษตรกรทีใช้สารเคมีโดยทีไม่ไดป้้องกนั และไม่มีความรู้ความ

เข้าใจถึงโทษของสารเคมีทีใช้ วิถีชีวิตของชุมชนเปลียนไปเนืองจากพืนทีป่าโดนบุกรุกทาํลายพืชอาหารตาม

ธรรมชาติทอ้งถินทีชุมชนใช้ประโยชน์หายไป เช่น พืชตระกูลขิงป่า พืชผกัอาหารธรรมชาต ิเป็นตน้ พนืทีอาหาร

ลดลง ชาวบา้นมีรายจ่ายค่าอาหารเพิมมากขึน และยงัมีสารเคมีปนเปือนในแหล่งนาํธรรมชาติทีชุมชนใช้บริโภค

และอุปโภค ในปีพ.ศ. 2536 การใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมีในการทาํเกษตรแผนใหม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของดิน

และก่อให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรอาํเภอขุนยวม จังหวดัแม่ฮ่องสอน อย่างรุนแรง ทาํให้ชุมชน

ตอ้งเร่งฟืนฟูปรับปรุงดินและลดการใช้สารเคมีในการทาํเกษตรอย่างเร่งด่วน ดว้ยการศึกษารวบรวมองค์ความรู้

10 คณะครูโรงเรียนพุทธเกษตร อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน วนัที 7 พฤศจิกายน 2559
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เรืองการใช้จุลินทรีย์ในท้องถินมาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาดินเสือม ปัญหาโรคระบาด ศัตรูพืชของ

เกษตรกรทดแทนการใช้สารเคมี ในโครงการวิจัยเรือง “การใช้จุลินทรีย์ในทอ้งถินกบัการยอมรับของเกษตรกร

อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ซึงมีคุณวัลลภ สุวรรณอาภา เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการสนับสนุน

งานวิจัยจาก สกว. โดยทาํการศึกษาร่วมกันในแปลงทดลองของพืนทีหมู่บ้านปางตอง ตาํบลแม่อูคอ และบ้าน

ขุนยวม ตาํบนขุนยวม ผลการวิจยัทาํให้เกษตรกรในพนืทีศึกษาและหมู่บา้นใกล้เคียงให้การยอมรับ มีความนิยม

ใช้ปุ๋ ยชีวภาพอย่างแพร่หลายทงัในแปลงข้าว กระเทียม เนืองจากว่าไดผ้ลผลิตทีสมบูรณ์ นาํหนักดี ส่วนตัวของ

ทีมวิจัยเองก็ถูกรับเชิญเป็นวิทยากรชาวบ้านจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนียงัเกิดการเชือมเครือข่ายระหว่าง

โครงการพฒันาลุ่มนาํยวม ศูนย์คาทอลิกอาํเภอขุนยวม โรงเรียนพุทธเกษตร เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ เพือ

ขยายองค์ความรู้ทีได้ไปใน 42 หมู่บ้าน ทางโรงเรียนพุทธเกษตรได้เข้าไปให้ความรู้การทําเกษตรอินทรีย์ใน

ชุมชน แต่เกษตรกรมีการปรับเปลียนการทาํเกษตรอินทรียป์ลูกไวเ้พือบริโภคในครัวเรือน พนืทีส่วนใหญ่ยงัปลูก

พืชเศรษฐกิจทีใช้สารเคมีสําหรับไว้ขายสร้างรายได้ ปัญหาของการทําเกษตรอินทรีย์ช่องทางการตลาดของ

ผลผลิตยงัไมมีเพียงพอให้เกษตรกรมีรายได้ นโยบายของรัฐยงัส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และเกษตรกร

สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ ยและสารเคมีได้โดยไม่ต้องลงทุนก่อน  ทางโรงเรียนพุทธเกษตรใช้แนวคิดการ

ทาํงานกับเด็กในรุ่นปัจจุบันให้เห็นถึงปัญหาการทาํเกษตรกรเชิงเดียวปลูกพืชเศรษฐกิจทีใช้สารเคมี ให้เรียนรู้

การทาํเกษตรอินทรีย ์เพือการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมีความมนัคงในภายหน้า และให้เด็กไปถ่ายทอดแนวคิด

การปฏิบตัิสู่ครอบครัวซึงเป็นรากหญา้ของชุมชน

การเกิดขึนของโรงเรียนพุทธเกษตร ในปีพ.ศ. 2529 ได้มีโครงการพุทธเกษตร โดยพระอาจารย์ไชยยศ

ชยฺยโส มีแนวคิดต้องการให้การศึกษาแก่เด็ก แต่เป็นการศึกษาทีมีแนวคิดมากจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็น

การศึกษาแบบสังคมพุทธเกษตร มีการพฒันาทางกายและพฒันาจิตใจ โดยมีอาหารปลอดภัยต่อร่างกาย และ

สร้างความคิดพฒันาจิตใจ ควบคู่กนัไป ซึงพระอาจารยม์ีประสบการณ์การจดัการศึกษาให้กบัเด็กไปเป็นครูอาสา

ทีสลมัคลองเตย กรุงเทพมหานคร และวดัสวนโมกข ์ จึงไดห้ล่อหลอมแนวคิดสร้างการเรียนจัดการศึกษาให้กับ

เด็กการตงัโรงเรียนในระยะเริมแรกตงัโรงเรียนทีบา้นแม่ลาน้อย แลว้ยา้ยมาทีทุ่งบวัตอง และยา้ยมาตงัทีขุนยวม

จุดตงัโรงเรียนพุทธเกษตรในปัจจุบัน เด็กในโรงเรียนพุทธเกษตร ทงัหมดเป็นเด็กชนเผ่า เช่น อาข่า ม้ง ลาหู่

กะเหรียง ไทยใหญ ่ไทยพนืราบ และจีนฮอ้ เป็นตน้ ซึงมาจากหลายจงัหวดั เช่น จงัหวดัเชียงใหม ่ลาํปาง เชียงราย

ตาก และแม่ฮ่องสอน เด็กทีมาอยู่ทีนีหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนได้ส่งเด็กเขา้มาอยู่ ส่วนหนึงผูป้กครอง
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และครูเป็นผูพ้ามาส่วนหนึง สร้างการเรียนให้กบัเด็กมีการปรับเปลียนทางแนวคิดในรุ่นของเด็กให้มีความมนัคง

แลว้ค่อยขยายผลจากเดก็ไปสู่ครอบครัวพ่อแม่และชุมชนในลาํดบัต่อไป

จนกระทงัในปีพ.ศ. 2534 โรงเรียนพุทธเกษตรถูกตงัขึนอย่างเป็นทางการ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท

การศึกษาสงเคราะห ์สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และมีมูลนิธิพุทธเกษตรเป็น

เจ้าของ ตงัอยู่เลขที 842 หมู่ที 1 ตาํบลขุนยวม อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เปิดสอนตงัแต่ชนัประถมศึกษา

ปีที 1 – มัธยมศึกษาปีที 3 ตามการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนพักประจํา มีการจัด

การศึกษาแบบอิสระ ครูตอ้งศึกษาหาความรู้แลว้นาํมาแลกเปลียนสังเคราะห์การเรียนรู้ร่วมกนั โดยทางโรงเรียน

พุทธเกษตร มี วัตถุประสงค์ เพือเปิดโอกาสให้แก่เด็กทีประสบปัญหาทางครอบครัวหรือได้รับผลกระทบทาง

สังคมในด้านต่าง อาทิ กําพร้า ครอบครัวแตกแยก ยาเสพติด อยู่ในแหล่งทีเสียงอันตราย หรือการถูกล่อลวงใน

กระบวนการค้ามนุษย์ หรือฐานะทางบ้านยากจนหรือหมู่บ้านไกลจากสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนจะมีฐานเป็น

ลักษณะ คือ การเป็นทีพักพิง การเป็นทีให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เด็กทีเข้ามาเรียนในโรงเรียนจะถูกฝึกในด้าน

การพึงตนเองเป็นหลักสําคัญและการให้ความช่วยเหลือผู้อืน โดยทางโรงเรียนไดก้าํหนด วิสัยทัศน์ คือ “ เกษตร

นํา จริยธรรมเด่น เน้น ๖ ดี ความดี ๖ ประการได้แก่ เป็นลูกทีดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ทีดีของครู เป็นเพือนทีดีของ

เพือน เป็นผลเมืองทีดีของชาต ิเป็นสาวกทีดีของของสาสนา นําสู่การเป็นมนุษย์เต็ม” หมายถึงการใช้ชีวิตอยา่งมี

ความสุข อย่างแทจ้ริง เป็นปัญญาการศึกษาของ ท่านพุทธทาส ภิกขุ

ปัจจุบันในปีการศึกษาพ.ศ. 2559 โรงเรียนพุทธเกษตร มีนักเรียนทงัสินจาํนวน 92 คน และมีครูจาํนวน

10 คน

· วิธีจัดการสอนให้การศึกษา จัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนครูจะมีอิสระในการจัดการสอนไม่ไดมุ้่ง

ทางด้านวิชาการมากนักแต่จะมุ่งให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากของจริง ฝึกฝนในด้านการ

พึงตนเองและให้ความช่วยเหลือผูอ้ืน พร้อมกับจัดกิจกรรมทีบูรณาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และ

ทกัษะการอาชีพ ทางโรงเรียนไดจ้ดัตารางกิจวตัรประจาํวนัของเด็กนักเรียนขนึ คือ
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วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์

05.00 – 05.30 น. ตืนนอน เก็บทีนอน เข้าห้องนําทําธุระส่วนตัว เตรียมตัวเข้าแถวมาร่วม

กิจกรรมออกกาํลงักาย

05.30 – 06.00 น. ออกกาํลงักายทีสนามวอลเลยบ์อล

06.00 – 07.00 น. ช่วยงานของบา้นพกั (ทาํความสะอาด, เกษตรบ้าน และอืนๆ)

07.00 – 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมกนัทีโรงอาหาร

08.00 – 08.30 น. กิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์

08.30 – 09.00 น. กระบวนการเล่าข่าวในชนัเรียน

09.00 – 12.00 น. เรียนรู้สาระหลกั (วิชาการตามรายวิชา)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั พร้อมกนัทีโรงอาหาร

13.00 – 14.00 น. เรียนรู้สาระหลกั (วิชาการตามรายวิชา)

14.00 – 16.00 น. เรียนรู้และฝึกงานในฐานอาชีพ (สาระเพมิเติม การงานอาชีพ)

16.00 – 17.30 น. พกัผ่อน เล่นกีฬายามเยน็ตามอธัยาศัย

17.30 – 18.00 น. อาบนาํ ซักเสือผา้

18.00 – 18.40 น. รับประทานอาหารเยน็ ประเมินกิจกรรมรับประทานอาหารและการทาํอาหาร

19.00 – 20.00 น. ปฏิบตัิธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์นงัสมาธิ และฟังนิทานธรรมะ

20.00 – 21.30 น. พกัผ่อน อ่านหนังสือและทาํการบา้น (ทีบา้นพกัและห้องสมุด)

21.30 น. ตีระฆงัเขา้นอน

วนัเสาร์ กิจกรรมภาคเช้าเหมือนวนัปกติแต่ไม่มีเรียน ช่วง 08.30 – 11.30 น. ช่วยกันทาํงานเกษตรของ

บา้นพกั ภาคบ่ายไม่มีเรียนพกัผ่อนตามอธัยาศยั

วนัอาทิตย์ วนันีนอนตืนสายไดไ้ม่เกิน 06.00 น. รับประทานอาหารในเวลาปกติ ไม่มีการออกกาํลงักาย

ไม่มีเรียนและทาํงานทงัภาคเช้าและภาคบ่าย พกัผ่อนตามอธัยาศัย อนุญาตให้นักเรียนออกไปขา้งนอก

ได ้และไปรับจา้งทาํงานเป็นรายไดพ้ิเศษ แต่กลบัมาไดไ้ม่เกิน 17.30 น.
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· หลักสูตรการเรียน ทางโรงเรียนพุทธเกษตร เปิดสอนตงัแต่ชันประถมศึกษาปีที 1 – ชันมธัยมศึกษาปีที

3 เป็นหลักสูตรบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะการอาชีพ ทางโรงเรียนจึงได้

จดัการเรียนการสอนออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ

1. จดัการเรียนการสอนในชนัเรียนตามแผนการสอน มีครูผูร้ับผิดชอบตามรายวิชาแผนการสอน เป็น

การเรียนรู้วิชาการสาระหลัก เป็นรายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีและวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)

2. จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรบูรณาการ เป็นการเรียนรู้และฝึกงานฐานอาชีพสาระเพมิเติม และ

การงานอาชีพ ให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติการจริง โดนแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้การงาน

อาชีพ ประกอบไปดว้ย

-ฐานนาขา้วอินทรีย์

-ฐานเกษตรอินทรีย์

-ฐานการเพาะเห็ด

-ฐานการแปรรูปอาหาร

-ฐานงานผลิตปุ๋ ย

-ฐานพนัธุกนนมพืช

-ฐานงานประดิษฐ์ DIY

-คอมพิวเตอร์

-หน้าทีพลเมือง

-สหกรณ์

3. จัดการสอนการปฏิบัติทักษะชีวิตเพือการพึงตนเอง ทีเชือมโยงวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์กับการใช้

ชีวิตประจาํวนัโดยมีครูร่วมดาํเนินการ เนืองจากโรงเรียนพุทธเกษตรเป็นโรงเรียนพกัประจาํ เด็ก

นักเรียนอาศยัอยู่ในโรงเรียนจนหมดเทอมการศึกษา จึงแบ่งภาคการปฏิบตัิออกเป็น 2 แบบ คือ

เกษตรบ้าน โดยทางโรงเรียนจัดให้มีโซนบ้านพกั 7 โซน ให้นักเรียนแต่ละโซนบ้านพกัทาํเกษตร

อินทรีย์เลียงตัวเองร่วมกับครูผูร้ับผิดชอบ เริมตงัแต่การสร้างข้อตกลงในบ้าน วางแผนการทาํงาน

ร่วมกนั การทาํเกษตรอินทรียท์งัระบบ (การวางแผนการปลูก การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา
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การเก็บเกียวผลผลิต เป็นต้น) การประกอบอาหารผลผลิตเกษตรอินทรีย์บริโภคภายในบ้าน ส่วน

ผลผลิตเกษตรอินทรียท์ีเหลือก็นาํไปขายทีโรงอาหารโรงเรียนสร้างรายไดใ้ห้แก่นักเรียน

เกษตรชัน เป็นการจัดการเรียนรู้แบ่งความรับผิดชอบการทํานาข้าวอินทรีย์ทังระบบ โดยทาง

โรงเรียนจะมีการแบ่งนาข้าวอินทรีย์ให้นักเรียนทาํการผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกัน ตงัแต่เริมต้นจนถึง

การเก็บเกียวผลผลิต ซึงจะมีการแบ่งทีนาให้แก่นักเรียนชันประถมปีที 4 – ชันมัธยมศึกษาปีที 3

รับผิดชอบการทาํนาขา้วอินทรียช์นัละ 1 บิงนา (ล๊อค)

ความภาคภูมิใจของคณะครูโรงเรียนพุทธเกษตร

· โรงเรียนและคณะครูไดท้าํงานความอุดมการณ์ในการพฒันาคนผลิตยุวเกษตร เด็กนักเรียนมีความสนใจ

ไดเ้รียนรู้และช่วยเหลือพึงตนเองได้

· การให้อาหารปลอดภยัอาหารสุขภาพสู่เด็กนักเรียน และการให้ความรู้แบบลงมือปฏิบตัิการผลิตอาหาร

ทีปลอดภยัและระบบเกษตรอินทรีย์

· ความสําเร็จของเด็กนักเรียน สามารถพึงตนเองไดบ้างส่วนไปสําเร็จในการใช้ชีวิตภายนอก เช่น มีการ

งานทาํทีดีรับราชการ ทาํเกษตรอินทรียช่์วยเหลือครอบครัวมีชีวิตทีมนัคง

· คุณค่าของความเป็นครูมีความรับผิดชอบ ไม่ใช่ทาํหน้าทีในเฉพาะชวัโมงเรียนเท่านนั

· โรงเรียนเป็นทีให้โอกาสทงัครูและนักเรียน ครูได้ฝึกฝนการทาํงาน และได้เติมเต็มการทาํงานให้เขา้ใจ

เด็กนักเรียนออกแบบการสอน และรับมือกับเด็กนักเรียน ครูและนักเรียนมีทัศนคติเปลียนไปมีความ

มนัใจในธรรมชาติการเข้าในธรรมชาติสามารถพงึตนเองได้

· โรงเรียนมีการจดัการศึกษาแบบอิสระเป็นจุดแข็งของการดาํเนินงาน ตวัครูมีอิสระในการจดัการศึกษาที

เขา้ถึงตวัเด็กนักเรียน

· โรงเรียนสามารถพึงตนเองได้ทางอาหารมีความมนัคงและยงัมีผลผลิตขา้วอินทรียท์ีเหลือสามารถสร้าง

รายไดใ้ห้กบัโรงเรียนและเด็กนักเรียน

· เด็กนักเรียนเขา้ในระบบเกษตรอินทรียแ์ละมีความรู้เรืองอาหารอินทรีย์

· ครูในโรงเรียนพึงตนเองได้ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนใช้ธรรมะเป็นทีพึงและมี

หลกัประกนัให้ครอบครัวมีทีดินทาํกินเป็นของคนเอง
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· เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมการทาํเกษตรระบบอินทรีย ์และการทาํปุ๋ ยหมักนาํหมักชีวภาพ ให้แก่

ชาวบา้นทวัไป และยุวเกษตร

· เป็นโรงเรียนต้นแบบร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการดาํเนินงานโรงเรียนนําร่องลดเวลาเรียนเพมิ

เวลาเรียนรู้

คาํแนะนาํการดาํเนินงานของโรงเรียนในลกัษณะนี

· ผูน้าํโรงเรียนตอ้งใส่ใจเอาจงัเอาจงักบัการปฏิบตัิหน้าที

· การทาํงานจะตอ้งทาํงานเป็นทีม จะตอ้งมีทีมหรือสร้างทีมสร้างคนขึนมาร่วมงาน

· โรงเรียนตอ้งมีเป้าหมายทีชัดเจน บุคลากรทีเขา้ตอ้งเขา้ใจ ตอ้งร่วมกนัคิดออกแบบแลว้นาํไปใช้ปฏิบตัิ

· โรงเรียนใช้การเรียนแบบลงมือปฏิบตั ิตอ้งมีการสรุปการทาํงานร่วมกนั

การเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนพุทธเกษตร มีความเป็นอิสระในการจดัการศึกษาให้กบัเด็ก โรงเรียนได้ยึด

แนวทาง “เกษตรนาํ จริยธรรมเด่น เน้น ๖ ดี “ ในการพฒันาจดัการเรียนให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียน ไม่ไดมุ้่งเน้น

ทางด้านวิชาการมากนักแต่กลับให้ความสําคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทีจะพึงตนเองได้และให้ความ

ช่วยเหลือผูอ้ืน นาํวิถีเกษตรอินทรียเ์ขา้มาสอนเป็นแกนหลกัเน้นให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบตัิเรียนรู้จากการลงมือ

ทาํ และสรุปการทาํงานเป็นระยะๆ จนสร้างยุวเกษตรไปสู่ครอบครัวและชุมชน ขยายผลถ่ายทอดความรู้การทาํ

เกษตรอินทรีย์สู่พ่อแม่ในครอบครัวและชุมชน ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ พร้อมกับคณะครูของ

โรงเรียนพุทธเกษตรเป็นครูอาสามีความมุ่งมนัทีจะใช้ระบบเกษตรอินทรีย ์ในการปรับเปลียนสังคมสู่สังคม

อาหารปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ คณะครูจึงมีความตืนตัวในการศึกษาหาความรู้มาจัดการสอนให้แก่เด็ก

นักเรียนและชุมชน จนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนพุทธเกษตร “ซือสัตย ์กตัญ ู อ่อนน้อมถ่อมตน ขยนั อดทน

พึงตนเองและเป็นทีพึงของคนอืน” ขณะนีทางโรงเรียนสามารถพึงตนเองได้จนเป็นทีพึงของคนอืน ทังเด็ก

ยุวเกษตร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ตามการสืบสานเกษตรอินทรียว์ิถีพุทธ และตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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10. ครัวใบโหนด คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา11

คาบสมุทรสทิงพระเป็นพนืทีฝังตะวนัออกของทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพนืที 4 อาํเภอ คือ สิงหนคร

สทิงพระ ระโนด และกระแสสินธุ์ เป็นพืนทีติดต่อกันแนวยาวของคาบสมุทรเล็กๆ เรียกว่า “คาบสมุทรสทิง

พระ” ซึงอยู่ระหว่างทะเลสาบสงขลากบัทะเลหลวง(ทะเลชายฝังอ่าวไทย) มีพืนทีประมาณ 740,000 ไร่ ชาวบา้น

ในแถบนีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํนา ทาํสวน ทาํนาํตาลโตนด และทาํการประมง เป็นอาชีพหลกั

มาตงัแต่โบราณ เนืองจากมีความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรทงับนบกและในทะเลทงัสองฝัง คือ ฝังอ่าวไทยและ

ฝังทะเลสาบ ทาํให้ชาวบ้านมีการดาํเนินชีวิตแบบพึงตนเอง มีการสังสมภูมิปัญญาความรู้ของท้องถินในด้าน

ต่างๆ  เช่น วฒันธรรมการบริโภคอาหารของท้องถิน การใช้สมุนไพรพืนบ้าน งานหัตถกรรมในครัวเรือน การ

แปรรูปผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากตาลโตนดหรือพืชพนืบา้นชนิดต่างๆ ทีมีอยู่เป็นจาํนวนมาก

ในระยะเวลากว่า 30 ปีทีผ่านมาได้เกิดการเปลียนแปลงด้านทรัพยากรในเขตพืนทีแห่งนีเป็นอย่างมาก

กล่าวคืออาชีพการทํานา ทําสวน ทํานําตาลโตนด และการทําประมง ประสบกับปัญหาทังภัยธรรมชาติและ

ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ขณะเดียวกนัการเขา้มาของกลุ่มธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ในพืนที ทาํให้คนในแถบนี

ส่วนหนึงเปลียนมาทาํอาชีพนากุง้ ทีส่งผลกระทบสิงแวดลอ้มต่อพนืที และเมือผลผลิตไม่เป็นไปตามทีวางแผนที

วางไว ้ชาวบ้านบางส่วนก็ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และมีการตงัโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งขนาด

ใหญ่หลายแห่งในพืนทีแถบนี ส่งผลให้ชาวบ้านเปลียนอาชีพจากการทาํเกษตรกรรมมาเป็นแรงงานรับจ้างใน

โรงงาน นอกจากนีชาวบา้นส่วนหนึงทีทาํนาก็มีทีนาขนาดเล็ก โดยเฉลียขนาด 2-5 ไร่/ครอบครัว เมือมีโรงงาน

เขา้มาทาํให้ขาดแรงงานทีทาํนา พนืทีนาทีมีอยู่ส่วนหนึงถูกทิงให้เป็นนาร้าง หรือไปจาํนองกบัแหล่งทุนต่างๆ

ทางโครงการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบเกษตรและอาหารปลอดภัยเพือนําเสนอสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ได้ร่วมลงมาเรียนรู้และแลกเปลียนในพืนที จากการดาํเนินงานของคณะกรรมการครัวใบโหนดและ

ตวัแทนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย ์ซึงเป็นองค์กรชุมชนทอ้งถินทีทาํเรืองการเงินชุมชน สวสัดิการของคนในชุมชน

ไดใ้ชป้ระสบการณ์การทาํงานกลุ่มและบริหารงานองค์กรมายาวนานและอยู่ในรูปของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์

11 ครัวใบโหนด อาํเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วนัที 29 ต.ค. 2559
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มาขับเคลือนงานสุขภาพ อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จนมาเป็น “ครัวใบโหนด”  ครัวชุมชนเพือคน

ทงัหมด ในปัจจุบนั

การทาํเกษตรกรรมในอดีตทีผ่านมาในแถบพืนทีนีเป็นการทาํนาทาํสวนแบบธรรมชาติ ไม่มีการพึงพา

ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีการเกษตร โดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ ยคอกมูลสัตว ์เช่น มูลววั มูลค้างคาว เป็นค้น ใช้ผสมกับขีเถา้

เป็นปุ๋ ยในนา ผกัทีปลูกก็เป็นผกัพืนบ้านแบบธรรมชาติ การทาํนาข้าวเป็นการทาํไวบ้ริโภคภายในครอบครัวที

เหลือก็แบ่งขายบ้าง จากความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพืนทีคาบสมุทรสทิงพระ มีทงั โหนด (ตาลโตนด) นา

และ เล ชาวบา้นมีวิถีชีวิตแบบพงึตนเองมีความเป็นอยู่ทีดี ทาํนาปลูกขา้วไวก้ิน ปลูกผกัไวก้ิน ส่วนทีเหลือนาํไป

ขายสร้างรายได้มีการใช้เหลือแรงงานกันในการทาํเกษตรกรรม มีการทาํนาํตาลโตนดปลอดสารพิษ ทาํประมง

กิน และขายเป็นรายได้ส่งให้ลูกเรียนหนังสือ จนประมาณ 30 กว่าปีมีรถไถเข้ามาใช้ในการะบวนการทํา

เกษตรกรรมทาํนา ทาํในพนืทีใหญ่ขนึมีการนาํปุ๋ ยเคมีเขา้มาในนาขา้ว ยาสารเคมีฆ่าปูในนาขา้ว ขณะนนัชาวบา้น

ยงัไม่มีความรู้เรืองปุ๋ ยเคมี รู้ว่าปุ๋ ยเคมีสามารถทาํให้ขา้วรวงใหญ่และให้ผลผลิตดี และยงันาํสารเคมีเกษตรมาใช้

กับสวนมะม่วงพิมเสนเบา (ผลไม้เศรษฐกิจ) อย่างรุนแรงทงัยาฆ่าหญา้ ปุ๋ ยเคมี เพือให้ผลผลิตมะม่วงไดจ้าํนวน

มากผลผลิตเพือขายสร้างรายได ้มะม่วงพิมเสนเบาเป็นทีตอ้งการของตลาด ทาํให้เกษตรกรทาํมะม่วงผลิตให้ออก

นอกฤดู มีการใชส้ารเคมีเพิมมากขึนในกระบวนการผลิตทงัยาเร่งดอก และยาเคมีกาํจดัแมลงต่างๆ สวนคนทีทาํ

ผกัขายก็นาํปุ๋ ยเคมีไปใช้กบัการทาํผกับุง้ การใช้สารเคมีจาํนวนมากในการทาํสวนมะม่วงและเกษตรกร ทาํให้ดิน

เสือมสภาพลง และระบบนิเวศในนาขา้วทรัพยากรสัตวน์าํหายไป

จนในปีพ.ศ. 2534 – 2535 มีการรวมกลุ่มของชาวบา้นในชุมชนทาํเรืองเงินออมทรัพย์และสวสัดิการของ

คนในชุมชน รวมถึงการทาํฌาปนกิจของสมาชิก สมาชิกของกลุ่มมีการตายและตอ้งจ่ายเงินฌาปนกิจแก่สมาชิกที

เสียชีวิตไปจาํนวนถึง 17 ราย ทางกลุ่มจึงได้หารือถึงการตายของสมาชิกว่าเกิดจากโรคมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้

เป็นผลมาจากการทาํเกษตรกรรมทีใช้สารเคมี ในกลุ่มจึงรณรงค์ให้สมาชิกเกษตรกรหันมาปลูกขา้ว ปลูกผกัทีไม่

ใช้สารเคมีกินเอง ช่วงนันทางกลุ่มก็ทาํงานเชือมประสานกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เพือเรียนรู้เรือง

เกษตรอินทรีย ์สารเคม ีและอาหารปลอดภยั เพือนาํมารณรงค์ให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มถึงโทษภยัของการใช้

สารเคมีทาํการเกษตรกรรม สมาชิกส่วนใหญ่หันมาปลูกขา้วและปลูกผกัพืนบา้นกินเอง โดยไม่ใช้สารเคมี มาใน

ปี พ.ศ. 2538 ทางกลุ่มออมทรัพย์ได้ร่วมกันทําธุรกิจชุมชนทําแปรรูปอาหารปลอดสารพิษขาย มีรายได้ปีละ

หลานลา้นบาท
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ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 กลุ่มออมทรัพยม์ีการขยายกลุ่มสมาชิกมากขึนถึง 7 กลุ่ม จึงรวมตวักนัเป็นเครือข่าย

กลุ่มออมทรัพย์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวดัสงขลา แต่ยงัมีการให้ความรู้กับสมาชิกเรืองอาหารปลอดภัยและ

สารเคมีมาตลอด มีการพาสมาชิกไปร่วมเรืองรู้กบัพืนทีอืนๆ และเวทีประชุมต่างๆ จากประสบการณ์การทํางาน

ของกลุ่มด้านอาหารปลอดภัยจึงได้ร่วมกนัจัดทาํโครงการฟืนฟูคาบสมุทรสทิงพระ เพือความมนัคงทางอาหาร

ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานขับเคลือนความมันคงทางอาหาร มูลนิธิชีววิถี (Bio Thai) และสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) ได้ดําเนินงานด้านอาหารปลอดภัย สุขภาพ ส่งเสริมเกษตร

อินทรีย ์การทาํอาหารทอ้งถินทีปลอดสารเคมีและผงชูรส ทางแกนนาํไดเ้ขา้ร่วมและปฏิบัติร่วมกันมาตลอด อีก

ทงัยงัร่วมกบัแผนงานขับเคลือนความมนัคงทางอาหารเพือสังคม ทาํวิจยัเรืองนาํพริก เป็นการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับสมาชิกเรืองอาหารปลอดภัยเป็นอย่างมาก และยงัได้ร่วมกับ Thai PAN มาให้ความรู้เรืองสารเคมี

เครือข่ายจึงมีความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีในการทําเกษตรกรรมทีส่งผลกระทบกับสุขภาพ และ

สิงแวดลอ้มมากขึน

กระทงัปีพ.ศ. 2553 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงภัยอันตรายของสารเคมี การเข้าถึง

อาหารปลอดภัย สินค้าทีปลอดสารพิษ และการตลาดของคนกลุ่มคนรักสุขภาพ จึงได้มีการริเริมตัง “ครัวใบ

โหนด”  มีวตัถุประสงค์ คือ 1)ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคเพือให้เด็กและสมาชิกในชุมชน มี

อาหารทีหลากหลายและโภชนาการทีดี ปลอดภัยและยงัยืน 2)เสริมสร้างระบบตลาดหรือการกระจายอาหารที

ผูบ้ริโภคเข้าถึงอาหารทีดี และเกิดระบบความสัมพนัธ์ทีสมดุลระหว่างผูผ้ลิต ตลาด และผูบ้ริโภค 3)เพือให้เกิด

ชุมชนตน้แบบทีมีความมนัคงทางอาหารทุกด้านทีจะนาํไปสู่ตน้แบบระดับจงัหวดั และ4)ผลกัดนันโยบายระดับ

ท้องถินและร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการผลักดันนโยบายระดับชาติ โดยครัวใบโหนดขึนมาทาํหน้าทีเป็นแหล่ง

อาหารปลอดภยั เป็นสือกลางในเรืองผกัพืนบา้นอาหารทอ้งถิน เป็นตวัเชือมระหว่างผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภค และเป็น

พืนทีเรียนรู้รณรงค์กับคนชันกลาง โดยใช้สโลแกนว่า “ครัวใบโหนด ครัวชุมชนเพือคนทังหมด” มีการเชิญ

นักวิชาการมาให้ความรู้กระตุ้นคนชันกลางและในเมืองไดต้ืนตัวด้วยข้อมูล ด้านสุขภาพ อาหารปลอดภัย และ

สารเคมีเกษตร ส่งเสริมการฟืนฟูนาร้างให้สมาชิกทํานาปลูกข้าวไว้กิน การปลูกผักพืนบ้านท้องถินทีไม่ใช้

สารเคมี รณรงค์อาหารปลอดภยัในโรงเรียนเลียงอาหารเด็กด้วยเมนูอาหารท้องถินและให้ความรู้ นอกจากนียงั

ใช้เวทีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ในระดับหมู่บ้านในการให้ความรู้ขยายผล ครับใบโหนดได้มีตัวแทนของ

เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์คาบสมุทรสทิงพระขึนมาบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ซึงเป็นองค์กรชาวบา้นในพืนที

แบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ประกอบไปดว้ย
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· คณะกรรมการฝ่ายบริหารครัวใบโหนด มีบทบาทหน้าที จัดประชุมอาทิตย์ละครัง กาํหนดโยบายและ

ทิศทางนโยบายของครัวใบโหนด ประสานงานกบัเครือข่ายทุกเครือข่าย และสลบัหมุนเวียนกนัมาดูแล

ทีครัวใบโหนด

· ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู ้จัดการ รองผู ้จัดการ และบัญชี ดูแลการดําเนินงานของครัวใบโหนดให้

เป็นไปตามนโยบายและทิศทางของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และจดัการเรืองการเงินการบญัชี

· ฝ่ายครัว แบ่งออกเป็น ลานขา้วแกง และซุ้มอาหารตามสัง  ทาํหน้าทีประกอบอาหารทอ้งถินทีปลอดภัย

มีเจา้หน้าที คือ กุ๊กขา้วแกง กุ๊กอาหารตามสงั ผูช่้วยกุ๊ก พนักงานขาย และพนักงานเสริฟ

· ฝ่ายลานลกัทอ้งถินและผลิตภณัฑ์พืนบา้น หน้าทีรับจาํหน่ายผกัพืนบา้นทอ้งถินและผลิตภณัฑ์พนืบา้น

· ฝ่ายซุ้มขา้วยาํ-ขนมจีน จาํหน่ายขา้วยาํ และขนมจีนอาหารประจาํถิน

· ศูนย์การเรียนรู้ครัวใบโหนด มีหน้าทีจัดประชุมให้ความรู้และประสานงาน เป็นศูนย์ประสานงานภัย

พิบตั ิศูนยเ์ทคโนโลยีสือสารขอ้มูล ศูนยป์ระสานงานเครือข่ายความมนัคงทางอาหาร และศูนยร์วบรวม

เมล็ดพนัธ์ุ

จากการดาํเนินงานของครัวใบโหนดระยะเวลากว่า 7 ปี กิจกรรมทีไดท้าํไปมุ่งเน้นความปลอดภยัทางอาหาร

ซึงทางครัวไดด้าํเนินกิจกรรมดงันี

· จัดเวทีให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหารปลอดภัยและสารเคมี ทีศูนย์การเรียนรู้ครัวใบโหนดเดือนละ

ครัง และเวทีเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม 3 เดือนต่อครัง โดยการประสานนักวิชาการ วิทยากร

มาจากภายนอกมาให้ความรู้แลกเปลียน และให้แกนนําไปขยายผลต่อในเวทีเครือข่ายกลุ่มออม

ทรัพย์

· เดินรณรงค์ประเด็นอาหารปลอดภยัและสารเคม ีในพนืทีเมือง และสถานทีของคนชนักลาง

· จัดทาํอาหารไปเลียงเด็กในโรงเรียนและศูนย์พฒันาเด็กเล็กจาํนวน 10 แห่ง โดยมีการรวมกลุ่มกนั

ทําอาหารทีครัวใบโหนดซึงกลุ่มเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์สลับกันไป เป็นเมนูอาหารพืนบ้าน

ประยุกต์ให้เด็กกินผกัและอาหารทีปรุงไม่ใช่สารชูรส และยงัไปให้ความรู้กับเด็กหน้าเสาธรและ

เสียงตามสาย พร้อมกับสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ผกัและต้นกลา้ผกัท้องถิน พนัธ์ุปลา ให้ปลูกและเลียง

ในโรงเรียน
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· อบรมการทาํปุ๋ ยหมักอินทรีย ์และนาํหมักชีวภาพ พร้อมกับส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกนัผลิตใช้

ในแปลงเกษตรกรรม

· สนับสนุนและร่วมจดักิจกรรมค่ายสาวนุ้ย (เริมปี 2546 ครงัละ 120 คน) และอบรมค่ายถ่ายทอดภูมิ

ปัญญากลุ่มพ่อเฒ่าแม่เฒ่า เป็นค่ายทีทาํกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาดา้นการทาํอาหารพืนบ้าน

สมุนไพร พืชผกัทอ้งถิน เป็นตน้

· สนับสนุนและส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรีย ์ในเรืองการทาํนาข้าวอินทรีย์ข้าวพนัธ์ุพืนบ้าน การ

เตรียมแปลงและการปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงอินทรีย ์ผกัพืนบา้น เลยีงไก่อินทรีย์ การทาํปุ๋ ยและ

นาํหมักอินทรีย ์การลงตรวจเยียมแปลงเกษตรอินทรีย ์และสนับสนุนเมล็ดพนัธ์ุผกัและพนัธ์ุข้าว

พนืบา้น

· การตลาดโดยใช้ครัวใบโหนดเป็นศูนย์กลางรับซือผลผลิตสินค้าของสมาชิก และให้สมาชิกนํา

ผลผลิตมาขายให้กบัผูบ้ริโภคโดยตรง

ความสําเร็จของครัวใบโหนด (จากการระดมความเห็นกลุ่ม)

· ในพืนทีชุมชนเกิดการเปลียนแปลงต่อการบริโภคอาหารทีปลอดภัยมากขึน มีการปลูกผกัพืนบ้านไว้

บริโภคเองในครอบครัว และไดป้รับเปลียนมาทาํเกษตรกรรมเป็นระบบเกษตรอินทรีย์

· ผูบ้ริโภคและคนชันกลางหันมาให้ความสนใจเรืองอาหารปลอดภัยและผกัพืนบ้าน ได้เข้ามาบริโภค

อาหารและซือ ให้การยอมรับครัวใบโหนดเป็นแหล่งอาหารทีปลอดภัยมีมาตรฐาน ตลอดจนผลผลิต

สินคา้ทีมีโลโกแ้บรนด์ของครัวใบโหนด ผูบ้ริโภคมีความมนัใจ

· การสร้างกระแสรณรงค์และขยายผล โดยใช้ครัวใบโหนดเป็นเครืองมือรณรงค์เรืองอาหารปลอดภยัและ

เกษตรอินทรีย์ เป็นเครือข่ายต้นแบบอาหารปลอดภัยรักษาสุขภาพ ผักปลอดสารเคมี และผลิตภัณฑ์

ปลอดภยั ยงัเป็นพืนทีเรียนรู้ของคนทอ้งถินร่วมกนัคนชันกลาง และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามา

เป็นคณะทาํงานได้จากการเริมต้นทาํงานใน 3 อาํเภอของจังหวดัสงขลา ได้ขยายเชือมโยงการทาํงาน

ของเครือข่ายไปใน 19 อําเภอ 3 จังหวัด (สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง) รอบลุ่มนาํทะเลสาบ

สงขลา และครัวใบโหนดยงัเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายความมันคงทางอาหารลุ่มนําทะเลสาบ

สงขลา
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· การสร้างศกัยภาพแกนนาํและกลุ่มเครือข่าย ครัวใบโหนดเป็นพืนทีเปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มาเรียนรู้ได้

และร่วมกบัครัวใบโหนดไปร่วมเรียนรู้แลกเปลียนกบัทีแหล่งอืนและเครือข่ายอืน แต่สมาชิกเครือข่ายที

ไปเขา้ร่วมกิจกรรมประชุมตอ้งนาํความรู้มาถ่ายทอดต่อให้กบัสมาชิกของกลุ่มเครือข่าย

· เป็นต้นแบบทีศึกษาดูงานและเรียนรู้ ของทุกภาคส่วนด้านอาหารปลอดภัย สารเคมี GMO เกษตรกรรม

ทางเลือกและเกษตรอินทรีย ์การตลาดทีเป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค เป็นตน้

ความภาคภูมิใจของกลุ่ม

· ครับใบโหนดเป็นพืนทีเรียนรู้ดา้นอาหารปลอดภัยให้กับผูบ้ริโภค คนชนักลาง ไดม้ีความตระหนักและ

ตืนตวั จนขยายผลเป็นเครือข่ายทางสังคมมีภาคีคนชันกลางในทอ้งถินเขา้มาร่วมเพมิมากขึน

· ผลการขับเคลือนงานเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย ์มีสมาชิกนําไปปฏิบัติปรับใช้ปลูกข้าว

และปลูกผกักินเองสามารถลดรายจ่ายในครอบครัวและเข้าถึงอาหารทีปลอดภัย พร้อมกับมีสุขภาพทีดี

ขึน เกษตรกรประมาณ 40 กว่ารายทาํเกษตรอินทรียป์ลูกผกัและนาขา้วอินทรีย ์สามารถลดตน้ทุนในการ

ผลิตและสร้างรายได้จากการขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จนตลาดท้องถินเข้ามาซือผลผลิตถึงในแปลง

เกษตร

· จากพืนทีนาร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ในทีดินทีนา 80 % ของพืนทีเหล่านันไดถู้กฟืนมาทาํนา

อินทรีย์และปลูกผกัพืนบา้นกินเองในครอบครัว โดยเฉพาะคนชันกลางหันมาทาํนาอินทรีย์และเกษตร

อินทรียเ์พือบริโภคเองเพมิมากขึน

· การจดัการค่ายสาวนุ้ยตงัแต่ปีพ.ศ. 2546 ทาํให้กลุ่มเด็กและเยาวชนไดร้ับการเขา้ค่ายประมาณ 2,000 กว่า

คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมปรับเปลียนไปในทางทีดีต่ออาหารปลอดภยั เช่น กลบัมาบา้นมีการทาํอาหาร

ท้องถินรับประทานเอง บริโภคผกัพืนบ้านและขนมพืนบ้าน กินข้าวแกงท้องถิน บางรายได้นําความรู้

จากค่ายมาทาํไอศกรีมมะม่วงพิมเสนเบาเลียงเพือนในงานวนัเกิด ค่ายสาวนุ้ยไดจ้ัดกระบวนการเรียนรู้

เรืองอาหารปลอดภยัและอาหารพืนบา้นโดยกลุ่มพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเป็นผูถ้่ายทอดความรู้ และเปิดโอกาสให้

เด็กทําอาหารบริโภคกันเองในค่าย ความสัมพันธ์ของเด็กกับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าดีขึน ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวของเด็กมีความสัมพนัธ์ทีดีมีการช่วยเหลืองานในครอบครัว ค่ายสาวนุ้ยทางครัวใบโหนด

มุ่งเน้นการฟืนฟูอนุรักษ์ผกัพืนบ้านและวฒันธรรมอาหารท้องถินกบัการปกป้องฐานทรัพยากรอาหาร
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ของชุมชน โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากพ่อเฒ่าแม่เฒ่า กลุ่มเด็กเยาวนชนทีผ่านการเข้าค่ายส่วนใหญ่

จะนาํความรู้จากค่ายไปถ่ายทอดให้กบัเพือนทีไม่ไดเ้ขา้ร่วมค่าย และคนในครอบครัว

· ครัวใบโหนดใช้ประเด็นอาหารปลอดภัยเป็นเครืองมือในการเชือมโยงการทาํงานของกลุ่มกับคนชัน

กลาง ให้เกิดการปรับเปลียนทัศนคติทางโครงสร้างทางอํานาจปรับมาเป็นการทํางานร่วมกับกลุ่ม

ชาวบ้านทีมุมมองทีเปลียนไป เกิดการขยายผลสู่เด็กเยาวชน คนแก่ในชุมชน จนเกิดเป็นเครือข่ายการ

ทาํงานร่วมกัน และยงัมีการทาํงานทีเชือมประสานภาคีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

และหน่วยงานส่วนราชการ จนกลุ่มและเครือข่ายมีความเขม้แข็ง

· การทีครัวใบโหนดไดใ้ช้พนืทีสําหรับการเรียนรู้และให้ความรู้ ดา้นอาหารปลอดภยัและสารเคมีเป็นการ

คืนกาํไรให้กบัสงัคม สร้างการมีส่วนร่วมและการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มเครือข่ายทียึดโยงท้องถนิ

เป้าหมายการดาํเนินงานต่อ

· จดัการเปิดตลาดสีเขียวของเครือข่าย เป็นตลาดทีปลอดสารพิษและมีอาหารปลอดภยั

· พัฒนาสร้างคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้เข้ามาสนับสนุนช่วยทํางานต่อในองค์กรทัง เครือข่ายกลุ่มออม

ทรัพย์คาบสมุทรสทิงพระ ครัวใบโหนด และตลาดสีเขียว

· สร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรียแ์ละผลผลิตสินคา้อปลอดภยัทีมาส่งตลาดครัวใบโหนด

และหาช่องทางตลาดอืนทีเขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างเป็นธรรม

· ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ลูกหลานของสมาชิกให้เกิดการรวมกลุ่มทํางานในพืนทีและขับเคลือนงานสู่

ระดบันโยบาย

· องค์กรชุมชนและเครือข่ายมีความเขม้แข็งในการดาํเนินงาน

สิงทีอยากจะทาํ

· ส่งเสริมงานเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรกรอินทรียข์ยายไปในพนืทีชุมชนลุ่มนาํทะเลสาบสงขลา

· พฒันาศกัยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายความมนัคงทางอาหารรอบพืนทีลุ่มนาํทะเลสาบสงขลาใน 19

อาํเภอ 3 จงัหวดั คือ พทัลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา

· จดัชุดการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้สําหรับคนรุ่นใหม่และคนสนใจทงัไป จากประสบการณ์ของครัวใบ

โหนด ในเรือง การทําเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ การออมทรัพย์ ธุรกิจชุมชนและ
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เศรษฐกิจทอ้งถิน ตลาดสีเขียว อาหารหารปลอดภยัและเป็นธรรม และกระบวนการพฒันาองค์กรชุมชน

ทอ้งถินและเครือข่ายทาํงานแบบมีส่วนร่วม

· พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ครัวใบโหนดไปสู่การเป็นวิทยาลยัชุมชนลุ่มนาํทะเลสาบสงขลา

สิงทีเราไดเ้ห็นและเรียนรู้ผ่านครัวใบโหนด จากการดาํเนินงานขององค์กรชาวบา้นในนามเครือข่ายกลุ่ม

ออมทรัพย์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวดัสงขลา ใช้ประเด็นอาหารปลอดภัย สารเคมี เกษตรกรรมทางเลือกและ

เกษตรอินทรีย ์ใช้ครัวใบโหนดตัวขับเคลือนงานรณรงค์ให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้

ตังแต่กระบวนการผลิตอาหารทีปลอดภัยสู่ผู ้บริโภคทีรับอาหารทีปลอดภัย ผ่านตลาดทีเป็นธรรม จนเป็น

ต้นแบบทีศึกษาเรียนรู้ของหลายพืนที และยังขยายผลความร่วมมือทํางานร่วมกันไปยังชุมชนรอบลุ่มนาํ

ทะเลสาบสงขลาใน 19 อาํเภอ 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัสงขลา จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลุง เชือมโยง

กันเป็นเครือข่ายความมนัคงทางอาหารลุ่มนาํทะเลสาบสงขลา ตามเจตนารมณ์ของ “ครัวใบโหนด ครัวชุมชน

เพือคนทังหมด”



82

11. “ข่วงเกษตรอินทรีย์” ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่12

จังหวดัเชียงใหม่มีสภาพพืนทีเป็นทีภูเขาสูงมีทีราบสลับเป็นส่วนน้อย การทาํเกษตรกรรมเป็นเกษตร

แปลงใหญ่ผลิตพืชเชิงเดียวและใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก มุ่นเน้นปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกษตรกรเกิด

หนีสิน มีปัญหาดา้นสุขภาพจากการทาํเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรทอ้งถินถูกทาํลาย แหล่งนาํธรรมชาติปนเปือน

สารเคมี พืชพันธุ์พืนบ้านท้องถินและความหลากหลายทางชีวภาพลดน้อยลง ผลผลิตทางการเกษตรทีวาง

จาํหน่ายอยู่ในตลาดทัวไปเป็นผลผลิตทีมีการปนเปือนสารเคมี และผูบ้ริโภคขาดโอกาสและพืนทีทีจะเข้าถึง

อาหารปลอดภยั

ตลาดอินทรีย์จึงถือกําเนิดขึนไม่เพียงแต่มุ่งแก้ปัญหาเกษตรกร หากแต่ยงัเป็นการสร้างช่องทางให้

โอกาสผูบ้ริโภคในเมืองและผูบ้ริโภคทวัไป ได้มีพืนทีและโอกาสทีจะเลือกรับประทานอาหารทีปลอดภัยจาก

การตกคา้งของสารเคมีในผลผลิตเกษตรกร ในปีพ.ศ. 2537 กลุ่มชาวบา้นทีทาํการผลผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ได้

ร่วมกับองค์กรสนับสนุนสถาบนัชุมชนเกษตรกรยงัยืน ภายใต้มูลนิธิพฒันาศักยภาพชุมชนเปิด “กาดนัดเกษตร

อินทรีย”์ ขึนเป็นครังแรกบริเวณตลาดคาํเทียง ก่อนยา้ยมาอยู่ทีหมู่บ้านอิมบุญเรียกว่า “กาดอิมบุญ” ปัจจุบันได้

ยา้ยมาตงัทีโครงการเจ เจ ฮ็อบบี มาร์เก็ต เชียงใหม่ คนเรียกกันว่า “กาดนัดเกษตรอินทรีย์เจ เจ” ครังเมือเริมเปิด

ตลาดอินทรียเ์ปิดขายในช่วงเช้าวนัเสาร์ ซึงมีเกษตรกรเข้าร่วมไม่มากนักต่อมาไดม้ีเกษตรกรทีทาํการผลิตระบบ

อินทรีย์เข้ามาร่วมมากขึนกว่า 30 ราย ตลาดจึงได้ขยายเพิมวนัพุธอีกหนึงวนั จากนันตลาดเกษตรอินทรีย์ยงัได้

ขยายเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายผู ้บริโภคในพืนทีส่วนต่างทงัเป็นพืนทีของส่วนราชการและเอกชน เช่น ทงัใน

โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ และหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น ปัจจุบันในเชียงใหม่ได้มีตลาดอินทรีย์กระจาย

อยู่ทวัจงัหวดัรวมทงัหมดจาํนวน 18 แห่ง ประกอบดว้ย 1)กาดนัดเกษตรอินทร์ เจ เจ มาร์เก็ต โซน C ถ.อษัฏาธร

ต.ป่าตน้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิดทุกวนัจนัทร์ องัคาร และพฤหัสบดี ตงัแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. 2) โรงพยาบาล

นครพิงค  ์(ป่าแงะ) ฝังประตูร้านอาหารในโรงพยาบาล เปิดทุกวนัจันทร์ พุธ และศุกร์ ตงัแต่เวลา 06.00 – 12.00

น. 3) กาดนัดศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม ่หน้าศาลากลางหลงัเก่า เปิดทุกวนัจนัทร์ ตงัแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.

4)โรงเรียนพุทธิโศภณ บริเวณภายในโรงเรียน เปิดทุกวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 14.00 -16.00 น. (เฉพาะช่วงโรงเรียน

12 ข่วงเกษตรอินทรีย์ Chiang Mai Organic’ Home 8 พ.ย. 2559
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เปิด) 5) โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงอาหารฝังประถม เปิดทุกวันพุธ ตังแต่เวลา 14.00 -17.00 น. (เฉพาะช่วง

โรงเรียนเปิด) 6) โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย โรงอาหารแผนกประถม เปิดทุกวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 14.00 -

17.00 น. (เฉพาะช่วงโรงเรียนเปิด) 7) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ซอยตรงข้ามประตูศาลเจ้าแม่เดิม เปิดขายพร้อมกาด

นัดคาวบอย (จาํหน่ายสินค้าทวัไป) 8) ตลาดสดหนองหอย โซนเกษตรอินทรีย ์ เปิดทุกวนัตงัแต่เวลา 07.00 –

17.00 น. 9) กาดนัดบ้านครูลาวลัย ์หน้าร้านพุทธรักษาสมุนไพร หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดทุกวนั

จนัทร์ ตงัแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. 10) กาดนัด YMCA เสาหิน บริเวณลานกิจกรรม เปิดทุกวนัเสาร์ ตงัแต่เวลา

06.00 – 12.00 น. 11) กาดนัดหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮ้า (แม่โจ)้ บริเวณหน้าหมู่บ้าน เปิดทุกวนัเสาร์ ตงัแต่เวลา

13.00 – 17.00 น. 12) โรงพยาบาลสันทราย เปิดทุกวนัพุธและศุกร์ ตงัแต่เวลา06.00 – 12.00 น. 13) ข่วงสุขภาพ

ฝาง ข้างแฟลตตาํรวจ เปิดทุกวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. 14) การนัดข้างไปรษณีย์อาํเภอพร้าว เปิดทุก

วนัจนัทร์ ตงัแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. 15) กาดน้อยอินทรีย ์มหาวิยาลยัแม่โจ ้คณะบริหารธุรกิจ เปิดทุกวนัจนัทร์

– ศุกร์ ตังแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. 16) กาดนัด อบต. บ้านเป้า อ.แม่แตง เปิดทุกวันศุกร์ ตังแต่เวลา 13.00 –

16.00 น. 17) ตลาดนัดชาวสวน บริเวณหน้าห้องสมุดพืนบ้านย่านเวียง เปิดทุกวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 13.00 – 17.00

น.  และ18)ข่วงเกษตรอินทรีย์ Chiang Mai Organic’ Home ถนนเลียบคลองชลประทาน เปิดทุกวนัจนัทร์ องัคาร

และพฤหัสบดี ตงัแต่เวลา 14.00 – 18.00 น.

ระยะเวลากว่า 20 ปีตังแต่เปิดตลาดนัดอินทรีย์เชียงใหม่ มีการขยายกลุ่มเกษตรกรทําเกษตรระบบ

อินทรีย์จาํนวน 11 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1)กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย ์อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 2)กลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่ 3) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ต.แม่ทา อ.แม่

ออน จ.เชียงใหม่ 4)กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย ์อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 5)กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตเกษตร

อินทรีย ์อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 6)กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 7)กลุ่มเกษตรกร

ผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 8)กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

9)กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์อ.ฝาง และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 10 )กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  และ 11)กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์อ.ลี จ.ลาํพูน ไดร้วมตวักนัเป็นเครือข่ายแม่

กาดเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่-ลําพูน สลับสับเปลียนกันนําผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจําหน่ายในตลาด

อินทรีย์เชียงใหม่ทงั 18 แห่ง เกษตรกรทีเข้าร่วมจาํหน่ายผลผลิตสินค้าในตลาดนัดเกษตรอินทรีย์จะต้องเป็น

สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์จาก 11 กลุ่มทีกล่าวมา การเข้าสู่ตลาดนัดอินทรีย์ เกษตรกรที

ต้องการเข้าร่วมจําหน่ายผลผลิตสินค้าทุกคนต้องผ่านขันตอนการฝึกอบรม และเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตร
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อินทรีย์ทีมีอยู่แล้วหรืออาจรวมกลุ่มกันจัดตงัขึนมาใหม่ และผ่านการตรวจประเมินแปลงรับรองมาตรฐานการ

ผลิตจากสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ หรือ มอน. ซึงเป็นองค์กรภาคประชาชนให้การรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ก่อนเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายแม่กาดเกษตรอินทรียเ์ชียงใหม่

“ข่วงเกษตรอินทรีย”์ Chiang Mai Organic’ Home ตงัอยู่บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน พนืทีตงั

ตลาดเป็นการเช่าทีดินจากกรมธนารักษ์  นับได้ว่าเป็นตลาดนัดอินทรีย์อีกแห่งทีสําคัญ เนืองจากเป็นศูนย์

รวมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายแม่กาดทงัหมด เริมเปิดตงัแต่วนัที 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 มีวตัถุประสงค์

เพือเป็นตลาดกลางรองรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ในจังหวดัเชียงใหม่ รวมไปถึงจังหวดั

ใกล้เคียงคือ จังหวัดล ําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน โดยเกิดจากการลงความเห็นร่วมกันในเครือข่ายแม่กาด

เกษตรอินทรียถ์ึงความจาํเป็นทีจะตอ้งมีตลาดกลางเป็นของตนเอง ให้สามารถบริหารจัดการตนเองและตดัสินใจ

กันเองได ้ไม่ต้องขึนต่อผูอ้ืน ซึงตลาดอินทรีย์ในจังหวดัเชียงใหม่ทงัหมดลว้นแต่ต้องอาศัยพืนทีของผูอ้ืนไม่ว่า

จะเป็นการเช่า หรือการให้ใช้สถานทีโดยไม่เสียค่าเช่าก็ตาม “ข่วงเกษตรอินทรีย”์ จึงเกิดขึนเป็นแห่งที 18 ถือเป็น

ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ทีสําคัญของเครือข่าย เป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถจาํหน่ายผลผลิตของตนเอง

ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย นอกจากนีแล้วยงัมุ่งหวงัให้เป็นสถานทีเรียนรู้ระหว่างคนเมือง

และคนชนบทในภาคเกษตรเป็นการลดช่องว่างระหว่างกนั

กว่าจะมาเป็น “ข่วงเกษตรอินทรีย”์ ช่วงปีพ.ศ. 2528-2529 รัฐบาลสมัยนันมีนโยบายเปลียนการรบเป็น

การค้า ใช้แนวทางสร้างระบบเศรษฐกิจในการพฒันาประเทศในทุกระดบัทุกภาคส่วน รวมทงัภาคเกษตรกรรม

ดว้ยเกิดการแย่งชิงฐานทรัพยากรดิน นาํ ป่าไม ้ในพนืทีจงัหวดัเชียงใหม่อย่างกวา้งขวางทงัการนาํพืนทีป่าไปทาํ

เกษตรแปลงใหญ่ปลูกพืชเชิงเดียว พืนทีป่าไม้โดนบุกรุกทาํลาย พร้อมกับมีการใช้สารเคมีในระบบการผลิต

เกษตรกรรมเพือให้ได้ผลผลิตเพิมสูงขึน พืนทีแหล่งต้นนาํถูกทาํลายมีสารเคมีปนเปือนในแหล่งนาํ สารเคมี

ตกค้างในผลผลิต เกษตรกรมีปัญหาทางด้านสุขภาพ และการทาํเกษตรกรรมเชิงเดียวก่อให้เกษตรกรมีหนีสิน

พร้อมกบัพนืทีเหมาะสมแก่การทาํเกษตรกรรมบางแห่งถูกนาํไปใช้ประโยชน์ทางอืน เช่น บา้นจดัสรร ส่งผลให้

พืนทีผลผลิตอาหารลดลงเป็นอย่างมาก จึงเกิดกลุ่มเกษตรกรบางส่วนหันมาทาํเกษตรกรรมทางเลือก จนในปี

พ.ศ. 2534 ทางสถาบนัชุมชนเกษตรกรรมยงัยืน (ISAC) เป็นองค์กรพฒันาเอกชนซึงมองเห็นปัญหาจากการทาํ

เกษตรเคมีเชิงเดียวทีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรอันก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว

สุขภาพและสิงแวดลอ้ม จึงมีแนวทางในการพฒันาระบบเกษตรกรรมทางเลือกทียงัยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม

การผลิตในระบบเกษตรกรรมอินทรีย์บนหลกัการพึงพาตนเอง และมีกระบวนการทาํงานทีใกล้ชิดกับเกษตรกร
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เป็นอย่างมากผ่านการส่งเสริมตงัแต่องค์ความรู้ด้านการผลิต การสนับสนุนการจัดตงักลุ่มเครือข่าย การพฒันา

ช่องทางการตลาดทางเลือก และการสือสารรณรงค์ไปยงัผูบ้ริโภค โดยสร้างเครือข่ายปฏิบัติการเกษตรระบบ

อินทรียม์าหนุนเสริมช่วยกนั พร้อมกบัการทาํวิจัยศึกษาตลาดทีสอดคลอ้งกับรูปแบบการผลิตเกษตรอินทรีย ์ทงั

ตลาดแบบขายตรงให้กับผูบ้ริโภคและตลาดร้านค้าจาํหน่ายผลผลิต  ในปีพ.ศ. 2536 เกิดทางช่องทางการตลาด

ของเกษตรกรผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีศูนย์รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร คือ ศูนย์อิมบุญ และศูนย์เกษตรกร

อินทรียแ์ม่ทา ทาํหน้าทีรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรมาจาํหน่ายให้กบัผูบ้ริโภคเป้าหมายคือคนในเมือง เป็นการ

เชือมโยงเกษตรกรชนบทกับผูบ้ริโภคคนเมือง สร้างความตระหนักการทาํงานกับผูบ้ริโภคทาํตลาดให้เหมือน

สภาแลกเปลียนของประชาชน จากการทาํงานร่วมกันของสถาบันชุมชนเกษตรยงัยืนกับกลุ่มเกษตรอินทรียไ์ด้

ร่วมกันเปิดตลาดนัดอินทรีย ์“กาดนัดอิมบุญ” ให้เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์มาจาํหน่ายผลผลิตแบบขายตรง

กบัผูบ้ริโภค จนในปีพ.ศ. 2538 ทางกลุ่มไดร่้วมกนัตงัมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.) เน้นหลกัการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มและคนในชุมชนท้องถิน ยึดหลกัให้เกณฑ์มาตรฐานทีสอดคลอ้งต่อสภาพภูมิประเทศ ระบบ

นิเวศ สังคม วฒันธรรม ประเพณี อธิปไตยและความมนัคงทางอาหาร โดยให้การรับรองพืนทีเกษตรกรรม แก่

เกษตรกรหรือผูผ้ลิตทีทาํระบบเกษตรอินทรีย ์ได้แก่ การขอรับรองพืนทีการเกษตรและผลิตในพืนที การบรรจุ

ผลผลิตอินทรียข์องตนเพือจาํหน่าย และการแปรรูปในครัวเรือน หรือการแปรรูปขนาดเล็กโดยใช้ผลผลิตอินทรีย์

จากพืนทีเกษตรตนเอง มีการควบคุมมาตรฐานและการดูแลคุณภาพผลผลิต เป็นการสร้างความเชือมันของ

เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ในเรืองของการตลาดจาํหน่ายสินคา้ และผูบ้ริโภคมีความเชือมนัขนัตอนการผลิต

เกษตรอินทรีย์ทีนํามาจําหน่ายในตลาดนัดอินทรีย์ จนเกิดผลขยายต่อไปยงัเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์มากขึน และความต้องการผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์ในวงกวา้งมากขึน ตลาดนัด

เกษตรกรอินทรีย์จึงเติบโตขยายไปในพืนทีต่างๆ ของจังหวดัเชียงใหม่ จนได้ขยายมาเป็น “ข่วงเกษตรอินทรีย”์

ในปีพ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นตลาดนัดอินทรีย์ทีได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทงัผู ้ผลิต ผู ้บริโภค และ

ผูส้นับสนุนระบบเกษตรอินทรีย ์โดยคาํนึงถึงอาหารปลอดภัยเพือสุขภาพทุกคนสามารถเข้าถึงได้Organic for

all เป็นข่วงเกษตรอินทรียโ์มเดล

· ผลผลิตทีวางจําหน่ายในข่วงเกษตรอินทรีย์ เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์และของแปรรูปจากผลผลิต

อินทรีย ์โดยมีสินคา้ของตามฤดูกาลพืชผกัพืนบา้นหน้าแลง้จะเป็นผกัพืนเมือง และหน้าฝนจะเป็นผกัจีน

ผลไม ้ข้าวอินทรีย ์ไข่ไก่อินทรีย ์เนือหมูอินทรีย ์และขนมพืนบ้าน เป็นต้น ห้ามนําปลาสด และขนมที

บรรจมุาจากบา้นมาวางจาํหน่าย
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· สมาชิกทีมาจาํหน่ายผลผลิต ต้องได้รับเขา้การฝึกอบรมให้ความรู้โดยสถาบนัชุมชนเกษตรกรรมยงัยืน

จัดให้มีหลักสูตร คือ ระบบเกษตรกรรมยงัยืน(เกษตรอินทรีย,์เกษตรธรรมชาติ)  ระบบตลาดการค้าที

เป็นธรรม(ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย)์  องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ท้องถิน การพัฒนาองค์กร

ผู ้บริโภคทังในโรงเรียนและชุมชนเมือง  การจัดการเรียนรู้เรืองผลกระทบของสารเคมีสังเคราะห์

ทางการเกษตร  การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  และการวางแผนพัฒนาการเกษตรและ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นการปรับกระบวนการคิดของเกษตรกรและปฏิบัติลงแปลงเกษตรกรรม เมือ

ผ่านการอบรมแล้วเกษตรกรต้องสมัครเป็นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์ของเครือข่ายทีอยู่ใน

จังหวดัเชียงใหม่และลาํพูน หรืออาจจะตงักลุ่มขึนมาเองก็ได ้ต้องมีพืนทีแปลงเกษตรกรรมทีทําการ

ผลผลิตเกษตรกรอินทรีย ์ผลผลิตเกษตรอินทรียต์อ้งไดร้ับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียภ์าคเหนือ (มอน.)

แล้วยืนแจ้งความจาํนงมายงัแม่กาด(กรรมการตลาด) จะเป็นผูพ้ิจารณา ปัจจุบันข่วงอินทรียม์ีสมาชิกมา

ขายจาํหน่ายสินคา้ทีสลบัเวียนกนัมาจาํนวน 48 โต๊ะ

· มาตรฐานและการควบคุมสินค้า การตรวจเกษตรกรผู ้ผลิตทีสามารถนําผลผลิตสินค้าของตนเองมา

จาํหน่ายในตลาดนัดอินทรีย์ไดน้ันจะตอ้งผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรียเ์สียก่อน โดยจะมีสํานักงาน

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือจะเป็นผู ้ดูแลให้การตรวจสอบรับรองแก่เกษตรกรทีผลิตในระบบ

เกษตรอินทรีย์ จะมีการตรวจใน 3 ลักษณะได้แก่ 1)การตรวจครังแรกเพือให้การรับรอง มีการนัด

ล่วงหน้า 2)การตรวจติดตามประเมินผล หลงัผ่านการรับรองอย่างน้อยปีละครงั  และ3)การตรวจพิเศษ

เช่น เพือพิสูจน์ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้สงสัย(ทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร) จะไม่มีการแจง้ให้ทราบล่วงหน้าและ

ทาง มอน. จะเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายเอง ในส่วนการออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่สมาชิก

จะมีอายุ 3 ปี นับตังแต่วันทีได้รับการรับรอง โดยระหว่างนันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง จะต้องมีการ

ตรวจสอบจาก มอน. เพือดูว่าผูข้อรับรองยงัคงปฏิบตัิตามมาตรฐานอยู่หรือไม่ ผูผ้ลิตมีสิทธิทีจะจาํหน่าย

ผลผลิตสินคา้โดยใชต้รา มอน. และขอ้ความผลิตภณัฑ์อินทรียโ์ดยรับรองมาตรฐานจะมีอยู่ 2 สีคือ สีนาํ

เงิน หมายถึง ผลผลิตทีอยู่ในช่วงระยะการปรับเปลียนทําเกษตรอินทรีย์มาได้ 1 ปีขึนไป และสีเขียว

หมายถึง ผลผลิตของเกษตรกรรายนนัไดท้าํเกษตรอินทรียม์าแล้ว 3 ปีขึนไป หากเกษตรกรผูผ้ลิตมรการ

ละเมิดมาตรฐาน จะพิจารณาการลงโทษตามความรุนแรงของการละเมิด โดยการทาํหนังสือแจ้งเตือน

ทาํการลงตรวจพิเศษ ให้พกัชัวคราว หรือยกเลิกการรับรอง  แลว้แต่กรณีไป โดยมีขอ้ควรระวงัไม่ให้เกิด

การละเมิดมาตรฐานดังต่อไปนี คือ พืนทีลาดชันไม่มีการปลูกพืชกันหน้าดินพงัทลาย แปลงเพาะปลูก
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เกษตรอินทรีย์อยู่ไม่ห่างจากแปลงเพาะปลูกเคมีโดยไม่มีการทําแนวกันชน ใช้พืชตัดต่อพันธุกรรม

(GMOs) เผาวสัดุทางการเกษตรในแปลงทีผ่านการรับรอง มรการปนเปือนสารเคมีในดิน นาํ จากแปลง

ขา้งเคียง ไม่ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามระยะเวลาทีกาํหนด จงใจใช้สารเคมีตอ้งห้ามในแปลงทีผ่านการ

รับรอง และใช้ตราสัญลกัษณ์ของ มอน. ในผลิตภณัฑ์ทีไม่ผ่านการรับรอง

นอกจากนีทางกรรมการข่วงอินทรีย์จะมีการร่วมกับลูกค้าผูบ้ริโภค ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ผลผลิตทีวางจาํหน่าย โดยการตรวจสอบจากขอ้ร้องเรียนของผูบ้ริโภค สุ่มตรวจผลผลิตทีวางจาํหน่ายใต

ลาดและในแปลงผลิต และมีกรรมการลงพนืทีตรวจแปลงของสมาชิกทุก 2 - 3 เดือน

· การประชาสัมพนัธ์สือสารกบัผูบ้ริโภค ข่วงเกษตรอินทรียจ์ดัให้มีการรณรงค์และให้ความรู้กบัผูบ้ริโภค

เป็นระยะๆ ผ่านการจดัเวทีวิชาการ การจดันิทรรศการ การจดักิจกรรมเยียมแปลงเกษตรกร และมีการทาํ

สือต่าง เช่น แผ่นพบั Chiang Mai Organic way (เส้นทางเกษตรอินทรีย)์ สือทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บ

ไซร์ youtube และการบอกต่อของผูบ้ริโภคกันเอง นอกจากนียงัมีกิจกรรมของตลาดอินทรีย์อย่าง

ต่อเนืองเช่นกัน คือ การสาธิตทาํอาหารจากผลิตอินทรีย ์การตรวจหาสารเคมีตกค้างในผกัและผลไม้

การบริการตรวจเลือกผูผ้ลิตจาํหน่ายสินค้าและผูบ้ริโภค และการจัดงานรณรงค์ผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ของเครือข่าย(ปีละครัง)

· ผูบ้ริโภค เป็นกลุ่มคนในเมือง ข้าราชการ คนทัวไปทีรักสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นผู ้ทีรักสุขภาพและมี

ปัญหาสุขภาพ ผูบ้ริโภคบางส่วนมีความตระหนักดา้นสิงแวดลอ้มและมีส่วนร่วมกบัตลาดนัดอินทรียด์ู

ได้จากพฤติกรรมของผู ้บริโภคทีมาซือสินค้า เช่น นําตะกร้าหรือถุงผ้ามาใช้ใส่สิงของทีซือ การเข้า

ร่วมกับกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน โดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

(มอน.) มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานกับทางตลาดนัดอินทรีย ์และเข้าร่วมกิจกรรมของ

ตลาด เช่น การลงพืนทีเยียมสวนแปลงเกษตรอินทรีย ์และร่วมกิจกรรมรณรงค์ทีทางตลาดนัดอินทรีย์จัด

ขึนเป็นตน้ ซึงจะพบผูบ้ริโภคทีเป็นขาประจาํเขา้มามีส่วนร่วมอยู่เสมอ  นอกจากนีผูบ้ริโภคทีเป็นลูกค้า

ประจาํบางส่วนมีการวางแผนการรับผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์ร่วมกับผู ้ผลิตโดยการโทรสังล่วงหน้า

นอกจากนีข่วงเกษตรอินทรีย์ยงัมีผูบ้ริโภคทีมาเป็นกลุ่มทวัร์ทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศ เขา้มาเดิน

ซือของเอง และมาร่วมศึกษาแลกเปลียนดูงาน

· การบริหารจัดการข่วงเกษตรอินทรีย ์ เนืองจากพืนทีเป็นการเช่าจากกรมธนารักษ์และต้องสามารถยืน

ดว้ยตนเองได ้ทางตลาดจึงจดัให้มีแม่กาด(กรรมการตลาด) ขึนมาบริหารจัดการ โดยมาจากสมาชิกตลาด
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ผูผ้ลิตสินค้ามาจาํหน่าย ทาํบทบาทหน้าทีบริหารจัดการตลาดให้เป็นตามเป้าวตัถุประสงค์ของตลาด มี

การคดัเลือกสมาชิกกาดมาจาํหน่ายผลผลิต ตรวจสอบมาตรฐานและควบคุมคุณภาพสินคา้ ลงตรวจเยียม

พนืทีแปลงเกษตรกรรมของสมาชิก จดัตงัราคากลางตลาดของผลผลิตสินคา้เกษตรร่วมกบัสมาชิก ซึงจะ

มีการประชุมทุกสองเดือน พร้อมกับการกาํหนดราคาผลผลิต(ผกั)ทุกสองเดือน และยงัได้มีการจัดทาํ

ระเบียบขอ้ตกลงร่วมกนั คือ

1. เก็บค่าแพง (โต๊ะวางผลผลิตสินคา้) ละ 20 บาทต่อครัง

2. หักรายไดจ้ากยอดขายของสมาชิกร้อยละ 2

3. จัดเก็บเงินออมของสมาชิกเดือนละ 100 บาททุกเดือน และจะจ่ายคืนแก่สมาชิกเมือสมาชิก

ลาออก

4. เปิดให้สมาชิกเข้าซือหุ้นของตลาดหุ้นละ 100 บาท สมาชิกสามารถซือหุ้นได้ไม่เกินคนละ 10

หุ้น

5. ออกแบบการแต่งกายของสมาชิกตลาด ให้มีการใส่เสือผา้หม้อฮ่อม ใส่หมวก ใส่ผา้กันเปือน

และติดป้ายชือแสดงตวั

6. จัดการบริหารเงินกองกลาง ทีใช้สําหรับค่านาํค่าไฟ ค่าเช่าพืนทีตลาด ค่าคนเฝ้าตลาด ค่า

ซ่อมแซมบาํรุงปรับตลาดให้ดีขึน และค่าอืนทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาข่วงเกษตรอินทรีย ์ซึงทาง

ข่วงเกษตรอินทรียส์ามารถจดัการตวัตลาดเองไดใ้นเรืองของรายไดต้งัแต่ตน้ปีพ.ศ. 2559

· คุณค่าของข่วงเกษตรอินทรีย์

- เป็นพืนทีทีผูห้ญิง(ผูผ้ลิต) ไดอ้อกนอกชุมชนมาแลกเปลียนกบัเพือน และสร้างเครือข่าย

- ผูผ้ลิตเกษตรอินทรียไ์ด้เห็นถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไปวางแผนการผลิตทีมีความหลากหลายใน

พนืทีแปลงเกษตรกรรม

- เป็นพืนทีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปรับเปลียนพฤติกรรมในการบริโภค เลือกบริโภคอาหารที

ปลอดภยัอาหารบาํบดั สร้างพลงัชีวิตต่อการบริโภคอาหาร

- คนท้องถินและผู ้บริโภคสามารถเข้าถึงระบบอาหารปลอดภัยของชุมชน ทังด้านสุขภาพ ด้าน

สิงแวดลอ้ม และการพฒันาคน
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ความสําเร็จภาคภูมิใจในข่วงเกษตรอินทรีย์

· การขบัเคลือนงานระบบเกษตรอินทรียข์ยายผลต่อตลาดนัดอินทรีย ์ทีกระจายทวัพนืทีเชียงใหม่

· ตลาดนัดอินทรีย์ทําหน้าทีเชือมโยงเป็นกลไกการตลาดให้ผู ้ผลิตกับผู ้บริโภคได้โดยตรง ตลาดนัด

อินทรีย์เป็นกลไกการค้าการตลาดทีเป็นธรรม ผู ้ผลิตสามารถกําหนดราคาผลผลิตสินค้าได้เองและ

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจ

· การจัดกิจกรรมเชือมโยงผูบ้ริโภคให้เรียนรู้และตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมโดยการนําผูบ้ริโภคลงพนืที

แปลงเกษตรอินทรีย(์ไร่นา)

· ตลาดนัดอินทรีย์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้เครือข่ายได้มาศึกษาดู และนําแนวคิดตลาดไปขยายผลต่อ

เช่น จงัหวดัยโสธร จงัหวดัร้อยเอ็ด และภาคใต ้เป็นตน้

· การใช้เครืองมือวิจัยเครือข่ายตลาดทางเลือกเชือมโยงกับชาวบ้านุชมชนท้องถินผู ้ผลิตเกษตรอินทรีย์

ร่วมกนัเป็นเครือข่ายปฏิบตัิการตลาดนัดอินทรีย์

· ผูบ้ริโภคเขา้ถึงอาหารปลอดภยัใชผ้ลผลิตเกษตรอินทรียบ์าํบดัสุขภาพ(ธรรมชาติบาํบดั) เป็นการบริโภค

อาหารทีมีพลงัชีวิต(ของสดและปรุงสด)

ปัญหาตลาดนัดอินทรีย์

· ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ทังหมดต้องพึงพาสถานทีจัดตงัตลาดจากพืนทีของหน่วยงาน ทงัภาครัฐและ

ภาคเอกชน ด้วยการเช่าหรือการใช้พืนทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย บ่อยครังทีตลาดนัดอินทรีย์เจอกับ

ปัญหาการถูกโยกย้ายด้วยสาเหตุทีทางเครือข่ายไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เรืองระดับนโยบายของ

หน่วยงานนันๆ หรือการขึนค่าเช่า เป็นต้น และบางครังพืนทีจาํหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ถูกจัดไป

รวมกบัสินคา้อืนทวัไป

· การเกิดขึนของตลาดอาหารปลอดภยั หรือตลาดอืนๆ ในลกัษณะเดียวกนัโดยการส่งเสริมของหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนทวัไปทาํให้ตลาดทีนาํเสนอประเด็นเรืองอาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพ ขยายตวัขึน

อย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้มีขบวนการทํางานด้านคุณภาพมาตรฐานทีชัดเจน ผู ้บริโภคเองอาจเกิดความ
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สับสนไม่เข้าใจข้อมูลทีแท้จริงถึงความแตกต่างระหว่างการผลิตในระดับปลอดภัยกับการทําระบบ

เกษตรอินทรีย์ มีผลกระทบโดยตรงต่อตงัเกษตรผูผ้ลิตเกษตรอินทรียแ์ละตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

สิงทีอยากทาํต่อยอดจากตลาดนัดอินทรีย์

· การเปิดร้านอาหารทีปรุงด้วยผลผลิตอินทรีย ์รับเป็นครัวจดัเลียงบริการทวัไปพร้อมทงัอาหารว่าง  ของ

ทุกอย่างเป็นผลผลิตอินทรียส์ดและปรุงสด

· จดัทาํหลกัสูตรและฝึกอบรมสําหรับแม่บา้นและผูท้ีสนใจ การปรุงอาหารดว้ยผลผลิตเกษตรอินทรีย์

· เปิดพนืทีเรียนรู้การผลิตระบบเกษตรอินทรียแ์ละอาหารอินทรีย์

· จัดตงักองทุนขนาดเล็กเพือการพึงตนเองของตลาดอินทรีย์ การปลดหนีเกษตรกรผูผ้ลิตอินทรีย ์กู้ยืม

สําหรับเกษตรกรต้องการทาํเกษตรอินทรีย ์กลไกการพฒันาทอ้งถินทีหนุนเสริมระบบเกษตรอินทรียท์ี

เชือมโยงกบัผูบ้ริโภค

การขยายตวัของตลาดนัดอินทรีย ์มีกาดนัดอินทรียใ์นเชียงใหม่มากถึง 18 แห่ง ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถซือหา

ผลผลิตอินทรีย์ได้ง่ายขึน บางคนไม้ต้องซือผลผลิตเก็บกกัตุนไวเ้ป็นจาํนวนมากเหมือนเมือก่อน บางตลาดนัด

อินทรีย์เกษตรกรผู ้ผลิตก็ไม่ต้องเดินทางไกล และผู ้บริโภคเองก็ไม่ต้องเดินทางไกลเช่นกันสามารถช่วยลด

ค่าใช้จ่ายร่วมกันไปทังสองฝ่าย การร่วมมือร่วมใจกันของเครือข่ายทําให้เกิดตลาดนัดอินทรีย์ “ข่วงเกษตร

อินทรีย”์ เพือสร้างความมนัคงให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย และตงัความหวงัว่าทีจะเป็นตลาดกลางที

เป็นศูนยร์วมให้แก่สมาชิกเกษตรไดม้าจาํหน่ายผลผลิต เป็นตลาดทีเป็นธรรม เกษตรกรและผูบ้ริโภคเป็นเจ้าของ

ร่วมกนั มีอาํนาจในการบริหารและตดัสินใจ ผูบ้ริโภคไดเ้ขา้มาเรียนรู้ร่วมกนัเป็นเพือนกนั ร่วมกนัสร้างชุมชนที

ยงัยืนลดช่องว่างระหว่างชนบทกบัเมืองลง

นอกจากการตงัตลาดนัดเกษตรอินทรีย์แล้ว ทางกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย์ยงัได้มีการพัฒนา

ช่องทางการตลาดทางเลือกอืนๆ ควบคู่กันไป ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ในชุมชน เพือเป็นการเปิดพืนทีให้คน

ในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน และลดต้นทุนการขนส่ง และศูนย์รวบรวมและจําหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย ์ทาํ

หน้าทีเป็นผูร้วบรวมและจาํหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มรายย่อยต่างๆ ทงัค้าส่งละค้าปลีก มีอยู่ 3 แห่ง

คือ 1) สหกรณ์การเกษตรยงัยืนแม่ทา โดยการรวมตัวกันของเกษตรกรภายในชุมชนอําเภอแม่ออน จังหวัด

เชียงใหม่ มีสมาชิกทีทําเกษตรอินทรีย์จํานวน 117 ครอบครัว 2) สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ โดยการ
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รวมกลุ่มเดิมของชมรมผูผ้ลิตปลอดสารพิษจังหวดัเชียงใหม่ มีสมาชิกจาํนวน 269 ครอบครัว  และ3) สหกรณ์

เกษตรพฒันา สมาชิกมาจากเกษตรกรผูท้าํเกษตรอินทรียใ์นกลุ่มมีสมาชิกทงัหมดจาํนวน 460 ครอบครัว

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทีผ่านมามีราคาสูงคนจนไม่สามารถเข้าถึงอาหารเกษตรอินทรีย์ได้ ตลาดนัด

อินทรียเ์ป็นรูปแบบตลาดทีส่งเสริมวฒันธรรมการบริโภคของคนในทอ้งถิน เกิดระบบการผลิตอาหารอินทรีย์ที

ทุกคนสามารถเขา้ถึงไดส้ร้างพลงัชีวิตต่อการบริโภคอาหาร Organic for all


