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อุบลราชธานีจังหวัดเกษตรอินทรี ย์
1. คานิยาม
นิ ย าม “เกษตรอินทรี ย ์” ของ สหพันธ์ เกษตรอิ นทรี ย ์นานาชาติ (International Federation of Organic
Agriculture Movements : IFOAM) :
“ระบบการผลิตที่ให้ความสาคัญกับความยัง่ ยืนของสุ ขภาพดิน ระบบ
นิเวศ และผูค้ น เกษตรอินทรี ยพ์ ่ ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิ เวศวิทยา ความหลากหลายทางชี วภาพ และวงจร
ธรรมชาติ ที่ มี ล ัก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะพื้ นที่ แทนที่ จะใช้ปั จจัย การผลิ ตที่ มี ผ ลกระทบทางลบ เกษตรอิ นทรี ย ์
ผสมผสานองค์ความรู ้พ้นื บ้าน นวัตกรรมความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่ งเสริ มความสัมพันธ์
ที่เป็ นธรรม คุณภาพชีวติ ที่ดีของทุกผูค้ นและสิ่ งมีชีวติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง”
รวมทั้งไม่ ใช้ พันธุ์ ที่ผ่านการปรั บเปลี่ยนทางพันธุ กรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลผลิ ตที่เป็ นอาหาร ยารักษาโรค และ
เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ฯลฯ ที่ ส ะอาดและปลอดภัยต่ อสุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภค
อนุ รักษ์และปรั บปรุ งสภาพแวดล้อม
การเกษตรไปพร้ อ ม ๆ กับ การพัฒนาสั ง คมและเศรษฐกิ จ อย่า งยัง่ ยื น
และตาม “มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
(Organic Standards 2012)” ของ สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ (มกท.)
เกษตรอินทรี ยป์ ระกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ คือ สุ ขภาพ (Principle of Health), นิเวศวิทยา (Principle of
Ecology), ความเป็ นธรรม (Principle of Fairness), และการดูแลเอาใจใส่ (Principle of Care) และความยัง่ ยืน
(Principle of sustainable)
2. สถานการณ์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 ด้ านสุ ขภาพ (Health)
1) มะเร็ งเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตของคนไทย ครองอันดับ 1 สู งติดต่อกัน 10 ปี ในปี 2552 เสี ยชีวิต
56,058 ราย (เฉลี่ยวันละ 153 คน หรื อ ชัว่ โมงละประมาณ 6 คน) ฐานข้อมูลการเกิดการตายจากสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2553-2555 พบว่า มะเร็ งทุกชนิด เป็ นสาเหตุ การตาย อันดับที่ 1 และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ ปี 2553, 2554, 2555 อัตราตาย 95.41, 100.60 และ 101.76 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
2) มะเร็ งที่ทาให้ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เสี ยชีวิต มากที่สุด คือ มะเร็ งตับ -ท่อน้ าดี รองลงมาคือ
มะเร็ งปอด อัตราตายของชาวอุบลราชธานี จาก มะเร็ งตับ-ท่อน้ าดี ปี 2549 - 2555 คือ 29.97, 33.54, 37.76,
39.03, 40.91, 38.28, และ 40.94 ต่อแสนประชากร ตามลาดับและ อัตราตาย จาก มะเร็ งปอด ปี 2549 - 2555
คือ 8.85, 7.06, 11.08, 10.64, 12.47,14.62, และ 12.97 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ
3) ผลการตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลี นเอสเตอเรสในซี รั่มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้
กระดาษทดสอบ ปี 2555 พบว่าเสี่ ยงไม่ปลอดภัย ร้ อยละ 29.64 (ค่าเฉลี่ ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 32.68) และปี
2556 เพิม่ ขึน้ เป็ น ร้ อยละ 36.48
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ.2556/ หลัก / เกษตรอินทรีย์

หน้ า 1 จาก 26

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกษตรอินทรีย์ / เอกสารหลัก
21 พฤศจิกายน 2556

2.2 ด้ านระบบนิเวศ (Ecology)
1) จากการศึกษาของกรมวิชาการเกษตรพบว่า ในสารฆ่าแมลง 100 กิโลกรัม ที่ฉีดพ่นออกไป จะมี
เพียง 1 กิ โลกรัมเท่านั้นที่ฉีดโดนแมลงและทาให้แมลงตาย
ส่ วนที่เหลื อ 99 กิ โลกรัม จะตกค้างอยู่ใน
สิ่ งแวดล้อมทั้งหมด โดยปลิวไปในอากาศมากถึง 30 กิโลกรัม ระเหยไป 10 กิโลกรัม พลาดพืชเป้ าหมายไปอีก 15
กิโลกรัม ไม่โดนแมลงและตกค้างบนพืชอีก 41 กิโลกรัม นอกนั้นจะโดนแมลงในจุดที่ไม่สาคัญอีก 3 กิโลกรัม
ซึ่ งสารเคมีเหล่านี้จะตกค้าง สะสมอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารได้เป็ นเวลานานหลายปี
จากรายงานการสารวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่ งชาติ (FAO) พบว่า ประเทศไทยมีเนื้ อที่ทา
การเกษตรมากเป็ นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็ นอันดับ 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้าเป็ นอันดับ 4 ของ
โลก
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่ าการนาเข้ าสารกาจัดศัตรู พชื ปี 2551-2555
ตารางปริมาณและมูลค่ าการนาเข้ าสารกาจัดศัตรูพชื ปี 2551 -2555
หน่วย : ปริ มาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี

สารเคมี

สารชีวภาพ

สารกาจัดวัชพืช (Herbicide) สารกาจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกาจัดโรคพืช (Fungicide) อืน่ ๆ
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รวม

รวมทั้งหมด

(Fungicide)

ปริมาณ มูลค่า สารสาคัญ ปริมาณ มูลค่า สาระสาคัญ ปริมาณ

มูลค่า

สารสาคัญ

ปริมาณ มูลค่า สารสาคัญ ปริมาณ มูลค่า สารสาคัญ ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า สาระสาคัญ

2551

68,825 11,487 44,063

25,332 4,577 9,471

11,255

2,537

7,098

4,497

580

2,238

109,908 19,182 62,870

62

12

109,969 19,194 62,870

2552

97,957 9,338 53,615

24,680 3,972 8,112

10,367

2,968

4,890

4,590

537

2,151

137,594 16,816 68,769

145

21

137,739 16,837 68,769

2553

80,278 8,845 51,903

23,417 4,670 9,995

9,671

3,860

5,972

4,332

550

1,999

117,698 17,924 69,868

117

32

117,816 17,957 69,868

2554

112,177 11,480 67,608

34,672 5,938 10,671

12,179

3,875

6,980

5,355

751

2,360

164,383 22,044 87,619

156

26

164,539 22,070 87,619

2555

106,860 11,294 60,232

16,797 3,686 4,065

6,972

3,883

4,421

3,748

494

1,438

134,377 19,357 70,156

103

21

134,480 19,379 70,156

หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกาจัดหอยและหอยทาก
สารกาจัดไร สารกาจัดหนูและสารกาจัดไส้เดือนฝอย
ทีม่ า : กรมวิชาการเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2) สานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี รายงานข้อมูลว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่การเกษตรจานวน
5,849,799 ไร่ เป็ นพื้นที่ปลูกพืชอินทรี ยป์ ระมาณ 22,805 ไร่ (ร้ อยละ 0.39) แยกเป็ นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรี ยป์ ระมาณ
22,699 ไร่ พืชสมุนไพร 36 ไร่ ไม้ผลพืชผัก 99.5 ไร่ ในจานวนนี้เป็ นพื้นที่การส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ยข์ อง
สมาคมเกษตรกรก้าวหน้าอาเภอตระการพืชผล 11,424.55 ไร่
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วอุบลราชธานี รายงานข้อมูลว่า ในปี 2555 ได้ตรวจรับรองแปลงปลูกข้าว GAP ใน
พื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี จานวน 204 แปลง คิดเป็ นพื้นที่ 1,593.75 ไร่ (ร้ อยละ 0.03)
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สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี (สวพ.4) รายงานข้อมูลว่า ในปี 2556 ได้ตรวจ
รับรองแปลงปลูกพืชไร่ พืชล้มลุก พืชผัก ไม้ผล GAP ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี จานวน 348 แปลง คิดเป็ นพื้นที่
719 ไร่ (ร้ อยละ 0.01)
กล่าวคือ พื้นที่การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.57 “ไม่ ได้ ทำ” เกษตรอินทรี ยแ์ ละ GAP
ข้อมูล ณ เมษายน 2556 จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่จาหน่ายสารเคมีทางการเกษตรภายใต้กฎหมาย
วัตถุอนั ตราย 411 แห่ง (ที่มา : สวพ.4)
นพ.ประเวศ วะสี “ทุกวันนี้ ชีวิตของผูบ้ ริ โภคเมืองไทย ถูกล้อมไว้ดว้ ยสารพัดพิษ แผ่นดิ นของเรา
ประดุ จ แผ่ นดิ นอาบยาพิษ แม้แ ต่ ใ นที่ ซ่ ึ ง ถื อว่า ปลอดภัย ที่ สุ ดส าหรั บ มนุ ษ ย์ คื อ มดลู ก ซึ่ งธรรมชาติ ส ร้ า ง
สิ่ งแวดล้อมไว้ให้ปลอดภัยที่สุด ก็ยงั ไม่วายถูกสารพิษซึ มเข้าไปเล่นงาน ทำให้ เกิดควำมพิกำรและผิดปกติ ทางดีเอ็น
เอ” “สภาพแวดล้อมหลายแห่ง เต็มไปด้วย ยาฆ่าแมลง สารหนู แร่ ใยหิ น ตะกัว่ แคดเมียม และอีกสารพัดสารพิษ”
2.3 ด้ านความเป็ นธรรม (ตลาด)
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แนวโน้ มเกษตรอินทรีย์ระดับโลก :
ตารางที่ 2 พืน้ ทีเ่ พาะปลูกสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ของโลก
ตารางที่ 3 ตลาดสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ของโลก
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ตารางที่ 4 โอกาสทางการตลาดสาหรับสิ นค้ าเกษตร
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กราฟ สภาพการณ์เกษตรอินทรีย์โลก
มูลค่ าการค้ ารวมปี 2011 สาหรับอาหารและเครื่องดืม่ สู งถึง 63,000 ล้ านเหรียญสหรัฐ โดยยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคง
ครองตลาดอย่ างต่ อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่ งตลาดรวมกัน 90% ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก
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ล้ านเหรียญ
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10,000.0
5,000.0

9,049.4
5,157.7
2,614.6 2,584.4
70.0

0.0

อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี ไทย

อืน่ ๆ

ภาพที่ 1 มูลค่ าการค้ ารวมปี 2011 สาหรับอาหารและเครื่องดื่มสู งถึง 63,000 ล้ านเหรียญสหรั ฐ โดยยุโรปและ
สหรัฐอเมริกายังคงครองตลาดอย่างต่ อเนื่อง โดยมีส่วนแบ่ งตลาดรวมกัน 90% ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก
ที่มาSource: The FiBL-IFOAM Survey on Organic Agriculture Worldwide ,based on national data sources 2011
Research Institute of Organic Agriculture ( FIBL), February 2013
ภาพรวมสิ นค้ าอินทรีย์ไทย (โดยกระทรวงพาณิชย์ )
การผลิตสิ นค้าอินทรี ยข์ องไทย แบ่งการผลิตได้เป็ น 2 แบบ คือ
1. เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพนื้ บ้ าน
ผลิตเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลักและมีการนาผลผลิตบางส่ วน
ไปจาหน่ ายในตลาดท้องถิ่ นซึ่ งปั จจุ บนั มีการรวมตัวกันเป็ นสมาคมผูค้ า้ เกษตรอินทรี ยไ์ ทยเพื่อยกระดับมาตรฐาน
สิ นค้าอินทรี ยพ์ ้นื บ้านให้ได้รับการยอมรับเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล
2. เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ เป็ นการผลิตเพื่อจาหน่ายผ่านทางระบบตลาด ซึ่ งต้องมีตรารับรองมาตรฐาน
ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ทาให้ผลผลิตสามารถส่ งออกไปจาหน่ายในต่างประเทศได้ดว้ ย ผูผ้ ลิตเกษตรอินทรี ย ์
ของไทยยังมี จานวนจากัด ผูป้ ระกอบการและผูผ้ ลิ ตที่ ส าคัญ ได้แก่ เครื อข่า ยเกษตรอิ นทรี ย ์ที่ท างานร่ วมกับ
สหกรณ์กรี นเนท จากัด และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 55.9 ของเกษตรกรที่ทาการผลิต
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เกษตรอินทรี ย ์ และมีพ้นื ที่ทาการเกษตรอินทรี ยค์ ิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 24.1 ของพื้นที่เกษตรอินทรี ยท์ ้ งั หมด อย่างไร
ก็ตาม ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกษตรขนาดใหญ่ มีบทบาทในการผลิ ตสิ นค้าอินทรี ยม์ ากขึ้น ทั้งเพื่อจาหน่ายใน
ประเทศและส่ งออก เนื่ องจากความต้องการเพิ่มสู งขึ้นผลผลิตสิ นค้าอินทรี ยข์ องไทยส่ วนใหญ่ยงั เป็ นสิ นค้าพื้นฐาน
เช่ น ข้าว ผักและผลไม้ เป็ นต้น ส่ วนการแปรรู ปสิ นค้ายังมีน้อย เพราะวัตถุ ดิบมีปริ มาณไม่มาก ปั จจุบนั มีผลผลิ ตที่
จาหน่ายออกสู่ ตลาดประมาณไม่เกิ น 6,000 ตันต่อปี สิ นค้าอินทรี ยท์ ี่ไทยผลิ ตได้บริ โภคในประเทศร้อยละ 50 และ
ส่ งออกร้อยละ 50 ตลาดเกษตรอินทรี ยใ์ นประเทศไทยยังเป็ นตลาดของผูผ้ ลิต กล่าวคือ การผลิตสิ นค้ าอินทรีย์ยัง
มีจานวนน้ อยผู้ผลิตสามารถเป็ นผู้กาหนดการตลาดได้ ค่อนข้ างมาก ราคาผลผลิตก็มีแนวโน้ มสู งกว่ าราคาสิ นค้ า
เกษตรทั่วไปประมาณร้ อยละ 20-50 เนื่องจากผลผลิตต่ อพืน้ ที่ต่ากว่ าการเกษตรที่ใช้ สารเคมี ทาให้ มีปริ มาณการ
ผลิตต่ากว่ า ความต้ อ งการของตลาด นอกจากนี้ เกษตรอินทรี ย์จะต้ องมีหลักประกันในเรื่ องราคาผลผลิต ที่
ยุติธรรมต่ อ ผู้ผลิต ซึ่ งต้ นทุนการผลิตสิ นค้ าอินทรี ย์ค่ อนข้ างสู งกว่ าการผลิตสิ นค้ าเกษตรทั่วไป ช่ องทางการ
จาหน่ายสิ นค้าอินทรี ย ์ คือ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ ส่ วนซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดกลางและเล็กในปั จจุบนั เริ่ มขยาย
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรี ยม์ ากขึ้น
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ปัญหาการตลาดข้ าวหอมมะลิอนิ ทรีย์ตามโครงการรับจานาข้ าวเปลือกนาปี ของรัฐบาล :
ในฤดูกาลผลิตปี 2554/55 รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการรับจานาข้าวเปลือกหอมมะลิในราคาสู งเพื่อเพิ่ม
รายได้ใ ห้กบั เกษตรกร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ นาข้าวหอมมะลิ อินทรี ย ์เข้า โครงการรั บ จานาเนื่ องจากสหกรณ์
การเกษตรส่ วนใหญ่ซ้ื อได้ในราคาต่ากว่าราคารับจานาเหลือเพียงส่ วนน้อยที่เกษตรกรผลิตเพื่อจาหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ์
ซึ่ งขายได้ราคาสู งกว่าราคารับจานา และบางส่ วนที่สหกรณ์การเกษตรมีช่องทางการตลาดต่างประเทศที่ซ้ื อขายใน
ระบบ Fair Trade ซึ่ งผูซ้ ้ื อในต่างประเทศได้จ่ายเงิ นเพิ่มพิเศษให้สหกรณ์ การเกษตรสามารถซื้ อข้าวเปลื อกจาก
เกษตรกรในราคาใกล้เคียงกับราคารั บจานาได้
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวอาจส่ งผลให้การผลิ ตข้าวหอมมะลิ
อิ นทรี ย ์ลดลง ผูเ้ กี่ ย วข้องทั้งภาคราชการ ผูป้ ระกอบการค้าข้า วหอมมะลิ อินทรี ย ์ สถาบันเกษตรกร และผูแ้ ทน
เกษตรกรจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อระดมความคิ ดเห็น
แนว
ทางการแก้ไขปั ญหาการตลาดข้าวหอมมะลิ อินทรี ยภ์ ายใต้โครงการรั บจานาข้าวเปลื อกของรัฐบาล เมื่ อวันที่ 18
กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดยโสธร เสนอให้
1) รัฐบาลควรกาหนดราคารับจานาข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ ห้สูงกว่าราคารับจานาข้าวหอมมะลิ ทวั่ ไป 10 20% เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกร เนื่ องจากราคาตลาดของข้าวหอมมะลิอินทรี ยจ์ ะสู งกว่าราคาตลาด
ของข้าวหอมมะลิทวั่ ไปประมาณ 10-20%
2) จัดตั้งกองทุนเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เช่น ช่วยสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยแ์ ก่เกษตรกร เป็ นต้น
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3) จัดหาแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรื อดอกเบี้ยอัตราพิเศษให้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรับซื้ อข้าวหอม
มะลิอินทรี ยจ์ ากเกษตรกร
2.4 การดูแลเอาใจใส่ (care)
1) สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาเรื่ องเกลือดินที่ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ปนเปื้ อนโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู ตะกัว่ ปรอท “เกลือดิน” เป็ นวัตถุดิบสาคัญที่ชาวบ้านนามาใช้ทาปลาร้า
การปนเปื้ อนโลหะหนักในเกลื อดิ นเป็ นผลมาจากมลพิษทางดิ นและสิ่ งแวดล้อม
เกลือดินที่ชาวอุบลราชธานี
บริ โภคมาหลายชัว่ อายุคน ขณะนี้คนรุ่ นนี้กาลังจะต้องเลิกบริ โภค “มรดก” เกลือดินไม่ สามารถถูกส่ งต่ อให้ คนรุ่ น
ต่ อไป เช่นเดี ยวกับ “เห็ด” ซึ่ งดูดซับสารเคมีต่าง ๆ ที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นดิน จากการใช้ยาฆ่าหญ้า ทาให้กลายเป็ น
เห็ดที่มีสารพิษทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่เห็ดพิษ จนชาวบ้านไม่กล้าเก็บกิน เราจะรักษา “มรดก...เกลือดิน...เห็ด..สายน้ า...อากาศ
...โลก.. ” ให้ร่ ุ นลูกหลานต่อไปได้อย่างไร ?
2) อาหารอินทรี ย ์ สิ นค้าอินทรี ยท์ ี่ ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี ส่ วนใหญ่ชาวอุบลราชธานี ไม่ได้
บริ โภค ตัวอย่า ง ข้าวอิ นทรี ยข์ องสมาคมเกษตรกรก้า วหน้าอาเภอตระการพืช ผลเป็ นข้า วที่ ผ ลิ ตส่ งออกขาย
ต่างประเทศ ผลผลิ ตของกลุ่ มเครื อข่ายเกษตรอินทรี ยต์ าบลโนนกลาง อาเภอสาโรง (นายปิ ยะทัศน์ ทัศนิ ยม) มี
จาหน่ายที่ร้านเลมอนฟาร์ ม กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต “ร้านสุ ขภาพ” ตั้งอยูใ่ นทาเลที่รองรับลูกค้าที่มี
รายได้ปานกลางจนถึงรายได้สูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่พกั อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย เช่น แจ้งวัฒนะ ชิดลม พารา
ไดซ์พาร์ค
ทาอย่างไรให้ชาวอุบลราชธานี ไม่วา่ จะยากดีมีจน สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย โดยเฉพาะอาหาร
อินทรี ยท์ ี่ผลิตโดยชาวอุบลราชธานี (Food Safety for All)
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3. กฎหมาย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
3.1 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรี ย์แห่ งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 (คณะกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรี ยแ์ ห่งชาติ) ฉบับที่ 2 กาลังอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
3.2 มติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ :
ครั้งที่ 1 “เกษตรและอาหารในยุควิกฤต”
รั บทรำบและห่ วงใยว่ ำระหว่ ำงปี 2537 - 2547 ประเทศไทยนำเข้ ำสำรเคมี เพิ่ มขึ น้ กว่ ำ 4 เท่ ำตัว
โดยประมาณการว่า ต้นทุนสุ ขภาพของเกษตรกรและต้นทุนอื่น ๆ ที่รัฐต้องเสี ยไปเพื่อควบคุมและติดตามผลจาก
การใช้สารเคมีอาจสู งถึง 5.4 พันล้านบาทต่อปี เทียบเท่ามูลค่าการนาเข้าปุ๋ ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรู พืชในแต่ละ
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ปี และยังสร้างความเสี่ ยงและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภคในประเทศอย่างมาก และยังทาให้เกิ ดปั ญหาสิ นค้า
ส่ งออกถูกตีกลับจากต่างประเทศอีกด้วย
ครั้งที่ 5 “ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ ไขปัญหาจากสารเคมีกาจัดศัตรู พชื ”
ตระหนัก ว่า การใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกรโดยผิดวิธี การไม่บงั คับใช้นโยบายและ
กฎหมายที่เข้มงวด การส่ งเสริ มการขายโดยไม่รับผิดชอบ ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาวะเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
แนวโน้มนาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรู พืชสู งขึ้นทุกปี ในจานวนนี้ คือ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น
“การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรั บ มือ ผลกระทบด้ านสุ ขภาพจากการเข้ า สู่ ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสิ นค้ าเกษตรทีเ่ ป็ นอาหาร”
ตระหนักว่ ำ
มาตรฐานและคุ ณภาพความปลอดภัยด้านอาหารเป็ นเรื่ องสาคัญและเป็ นหนึ่ งใน
ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยและของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ ที่จาเป็ นและเร่ งด่วนเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ตระหนักว่ ำ การดูแลปกป้ องคุม้ ครองตนเองและครอบครัว ด้วยพลังชุ มชนในพื้นที่ซ่ ึ งเข้าใจ รู ้เท่าทัน
ปั ญหา เป็ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่ยงั่ ยืน และการสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยให้ชุมชนร่ วม
กาหนดนโยบายป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น จะทาให้ระบบการจัดการและเฝ้ าระวังความปลอดภัยอาหาร
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ให้เกษตรกรรายย่อยผลิ ตอาหารอินทรี ยใ์ นระดับครัวเรื อนเพื่อขายในตลาด
ระดับชุมชน
3.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นต้นน้ าของห่ วงโซ่ อาหาร มีกฎหมายในความดูแลรับผิดชอบ
หลายฉบับ ได้แก่
1) พ.ร.บ. กักกันพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ปี 2551 มีสาระสาคัญคือต้องการตรวจเข้ม
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การนาเข้า-ส่ งออก พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร เพื่อเป็ นการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคและแมลงศัตรู พืชที่อาจ

21

ติดมา ทั้งส่ งออกและนาเข้า

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

22

2) พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ปี 2550 มีสาระสาคัญ เพื่อคุม้ ครองเกษตรกร

23

ให้ได้พืชพันธุ์ดี และต้องมีการอบรมให้ความรู ้ กบั ผูป้ ระกอบการด้านเมล็ดพันธุ์พืช และการเก็บรักษาอย่างถูกกวิธี

24

ไม่ให้เมล็ดพันธุ์เสื่ อมคุณภาพ กาหนดหลักเกณฑ์ให้ชดั เจน
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3) พ.ร.บ. ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ปี 2550 มีสาระสาคัญ เพื่อควบคุ มผูผ้ ลิตและผู้
จาหน่าย ให้รักษาเกณฑ์มาตรฐานตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนด
4) พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ปี 2551 มีสาระสาคัญ เพื่อควบคุมการใช้
วัตถุอนั ตรายให้มีการใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยกับผูใ้ ช้ ผูบ้ ริ โภค และไม่เกิดอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
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5) พ.ร.บ. คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญ เพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ให้กบั นักปรับปรุ งพันธุ์ที่
ผลิตพืชพันธุ์ใหม่ๆ ป้ องกันไม่ให้มีผฉู ้ วยโอกาสนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ยอมลงทุนใดๆ เลย
6) พ.ร.บ. ควบคุมยางพารา พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญ เพื่อปกป้ องเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้ได้
ยางพันธุ์ดีไปปลูก ด้วยต้องใช้เวลาถึง 7 ปี ขึ้นไปจึงจะกรี ดน้ ายางได้
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3.4 กระทรวงพาณิชย์ เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เชื่ อมต้นน้ าคือ เกษตรกรผูผ้ ลิต กับกลางน้ า ผูป้ ระกอบการ
และปลายน้ า ผูบ้ ริ โภค ในด้านการตลาด การค้าการขาย ทั้งภายในและต่างประเทศ มีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เกษตรอินทรี ยแ์ ห่งชาติ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริ หารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรี ยต์ ลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรี ยไ์ ทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรี ยไ์ ทย
O กลยุทธ์ การส่ งเสริมการค้ าสิ นค้ าเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ มีดงั นี้
1) การพัฒนาผูป้ ระกอบการด้านการตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (Capacity Building)
(1) รณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึ กอบรมและให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับตลาดแก่ผผู ้ ลิต
ผูร้ วบรวม ผูแ้ ปรรู ป ผูค้ า้ ในประเทศ และผูส้ ่ งออก
(2) ประสานผลักดันให้มีความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ผปู ้ ระกอบการและผูส้ ่ งออก
2) การขยายตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นและต่างประเทศ (Market Expansion)
(1) สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการหันมาบริ โภคมากขึ้น (Awareness)
(2) สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ (Market Intelligence)
(3) จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
(4) ส่ งเสริ มการตลาดสาหรับสิ นค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่อยูร่ ะหว่างการปรับเปลี่ยน
(5) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาสิ นค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น
(6) พัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ (Marketing Channel)
(7) ส่ งเสริ มนโยบายการจัดซื้ อสิ นค้าโดยองค์กรของรัฐ/ภาคเอกชน (Public Green Procurement)
เช่น ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาล
3) การสร้างมูลค่าสิ นค้าเกษตรอินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการของตลาด (Value Creation)
(1) ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
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(2) ส่ งเสริ มการสร้างตราสิ นค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ และยกระดับมาตรฐานสู่ สากล
โดยส่ งเสริ มการตรวจรับรองจากองค์กรของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
(3) ผลัก ดัน และสร้ า งความเข้า ใจให้ ผู้ป ระกอบการใช้ เ ครื่ องหมายรั บ รองมาตรฐานที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล
4) การสนับสนุนการสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)
(1) ส่ งเสริ มเครื อข่ายการกระจายสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ ในรู ปแบบต่างๆ
(2) ฝึ กอบรมให้ความรู้การบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์และห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) เพื่อ
ลดต้นทุน และรักษาคุณภาพสิ นค้าจนถึงมือผูบ้ ริ โภค
 การดาเนินงานส่ งเสริมตลาดสิ นค้ าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์
1) การสร้ างเครือข่ ายกลุ่มผลิต ผูป้ ระกอบการสิ นค้าอินทรี ยแ์ ละพันธมิตร
2) การสร้ างมูลค่ าสิ นค้าอินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด
3) การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสิ นค้าอินทรี ย ์
4) การสนับสนุ นข้ อมูลด้ านการตลาดเชิ งลึก โดยจัดทาเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบตั ิการข้อมูลการตลาด
สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ (Commerce Intelligence of MOC: CIM) www.organic.moc.go.th
5) การสนั บสนุ นการสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกทางการค้ า ตามโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เกษตรอินทรี ยด์ า้ นโลจิสติกส์ เพื่อปรับปรุ งระบบโลจิสติกส์ และลดต้นทุนให้ผปู้ ระกอบการ
6) การพัฒนาต้ นแบบกลุ่มธุรกิจอินทรี ย์ (Organic Business Community) การรวมผลิตภัณฑ์
อินทรี ยม์ ารวมไว้ในแหล่งเดี ยวกัน เพื่อให้ชุมชนธุ รกิ จอินทรี ยม์ ีความเข้มแข็งมากขึ้ น และ
กระตุน้ การบริ โภคสิ นค้าอินทรี ยใ์ นประเทศโดยสนับสนุ นการตั้งกลุ่ มธุ รกิ จอินทรี ยท์ ้ งั ใน
แบบ At Farm, In Town และ On Web
7) การขยายตลาดสิ นค้ าอินทรีย์ท้งั ในและต่ างประเทศ อาทิ งาน Organic and Natural Expo ณ
ศูนย์ประชุ มแห่ งชาติ สิริกิต์ ิ งานรวมพลคนอินทรี ย ์ ณ กระทรวงพาณิ ชย์ การเข้าร่ วมงาน
แสดงสิ นค้าในต่างประเทศ อาทิ งาน Biofach (เยอรมนี ) Natural Products Expo West
(อเมริ กา) Natural & Organic Products Europe (อังกฤษ) และร่ วมส่ งเสริ มการขายกับ
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาในต่างประเทศ เช่น Whole Foods (อังกฤษ) Harrods (อังกฤษ) Metro
(เยอรมนี) และ Kauhaul (เยอรมนี)
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3.5 กระทรวงสาธารณสุ ข หน่วยงานที่ดูแลด้านสุ ขภาพของประชาชนผูบ้ ริ โภค “ปลายน้ า” ในระบบห่ วงโซ่
อาหาร มีกฎหมายและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรี ย ์ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็ นกฎหมายในความรับผิดชอบของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ที่ใช้ในการควบคุม ดูแลการผลิต นาเข้า และการจาหน่ายอาหาร พิทกั ษ์สิทธิ ให้ผบู ้ ริ โภคโดยมี
บทบัญญัติที่กาหนดให้ผผู ้ ลิตหรื อผูป้ ระกอบการ ผลิตอาหารภายใต้มาตรฐาน เช่น GMP การแสดงฉลากอาหารเพื่อ
จาหน่าย ห้ามจาหน่ายอาหารที่ไม่บริ สุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน
2) พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่ งชาติ พ.ศ. 2551:
เปรี ยบเสมือนเป็ นธรรมนูญด้าน
อาหารของประเทศไทย ภายใต้
1) คณะกรรมการอาหารแห่ ง ชาติ ซึ่ งมี 2 หน่ ว ยงานเป็ นเลขานุ ก าร คื อ ส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ
(มกอช.)
2) แผนยุทธศาสตร์ การจัดการด้ านอาหารของประเทศไทยอย่างมีส่วนร่ วมโดยประเด็นหลักใน
กรอบยุทธศาสตร์ ฯ นี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ยุทธศาสตร์ ดว้ ยกัน อันได้แก่ (1) ด้านความ
มัน่ คงอาหาร (2) ด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (3) ด้านอาหารศึกษา และ (4) ด้านการ
บริ หารจัดการ
3) สานักส่ งเสริ มและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข : รู้ จักกันใน
นามของศูนย์ อาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุ ข
เป็ นองค์กรกลางประสานความร่ วมมื ออาหารปลอดภัย ส่ งเสริ มครั วไทยเป็ นครัวโลก ก้าวสู่
สังคมการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาวะที่ดี
1) มีภารกิจหลักในการเป็ นศูนย์กลางประสานความร่ วมมืองานอาหารปลอดภัย กับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ให้มีการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
2) เป็ นส านักงานเลขานุ การร่ วมของกลไกการขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ อาหาร
ปลอดภัย ความมัน่ คงทางอาหาร โภชนาการ และอาหารศึกษาเพื่อสุ ขภาพที่ดีของประชาชน
3) จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ แนวทางการผลักดัน สู่ การปฏิบตั ิ
แบบบูรณาการในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และการกาหนดตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ การกากับ
ติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐและแผนพัฒนาที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนมีสมรรถนะตามที่กฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ กาหนด
4) ทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานธุ รการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริ หารจัดการอาหาร และการ
พัฒนากลไกการจัดการอาหารที่ เป็ นปั ญหาร่ วมระหว่างองค์กร หรื อหลายจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
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5) ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ สร้ างปั จจัยเอื้อต่อการบริ โภคอาหาร
ปลอดภัยและอาหารสุ ขภาพ ในระดับชุมชนอย่างยัง่ ยืน
6) เป็ นศูนย์ประสานงาน ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ ในนาม
ของ National INFOSAN Emergency Contact Point
รวมทั้ง เสนอมาตรการตอบโต้และการจัดการความ
ปลอดภัย ด้า นอาหาร
ที่ มี ผ ลกระทบระหว่า งประเทศตามหลัก การกฎอนามัยระหว่ า งประเทศ พ.ศ. 2548
(International Health Regulation :IHR, 2005)
7) จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารปลอดภัยและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริ การตอบ
ข้อซักถามข้อมูลข่าวสารแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนทัว่ ไป และหน่วยงานระหว่างประเทศ
4) คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี : เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้การทางานตามตัวชี้ วดั
การปฏิบตั ิราชการของจังหวัดอุบลราชธานี (ก.พ.ร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552
โดยมีผวู ้ ่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็ นประธาน สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและสานัก งานเกษตรจังหวัดเป็ นเลขานุ การ เชื่ อมทุ ก
หน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดห่ วงโซ่ อาหาร ให้มาร่ วมกันจัดทา และ ดาเนิ นงานตามแผนบูรณา
การด้ านอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี
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3.6 สื่ อมวลชน :
สื่ อสร้ า งสุ ข จัง หวัดอุ บ ลราชธานี เป็ นองค์กรสื่ อที่ จดั ท าและดาเนิ นงานยุทธศาสตร์ สื่อ สารเกษตร
อินทรีย์ ด้วยผลงาน “กินสบายใจ” ที่เปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2555 และก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในปี 2556 - 2557
สถำนกำรณ์ ปัญหำที่เกี่ยวข้ องกับกำรสื่ อสำร
1) ผูบ้ ริ โภคไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ โภคอาหารไร้สารพิษ
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2) สื่ อส่ วนกลางหรื อท้องถิ่ น หรื อ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องมี ก ารให้ ค วามรู ้ เรื่ องเกษตรอิ นทรี ย ์แ ก่
ประชาชนน้อยมาก สังเกตจากประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่รู้จกั เกษตรอินทรี ย ์ ระบุความแตกต่าง
ไม่ได้ระหว่าง “อินทรี ย”์ กับ “ปลอดภัย” ว่าแตกต่างกันอย่างไร
3) การเปิ ดเผยหรื อนาเสนอข้อมูลผลกระทบต่อสุ ขภาพของสารเคมีทางการเกษตร มีน้อยมากเมื่อ
เทียบเท่ากับโฆษณาขายปุ๋ ยหรื อยาฆ่าหญ้า ซึ่ งมีหลายปั จจัยมาเกี่ยวข้อง เช่น เงินทุน ช่องทางการ
สื่ อสาร ขาดข้อมูล
(1) ยุทธศาสตร์ ด้านสื่ อ ประกอบด้ วย
(1) ใช้สื่อเพื่อเป็ นเครื่ องมือเพื่อเชื่ อมให้ผบู้ ริ โภค เกษตรกรอินทรี ย ์ ผูป้ ระกอบการ และหน่ วยงาน
ภาครัฐ ได้รู้จกั กัน ทางานร่ วมกันในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรี ย ์
(2) จุ ดประเด็นที่ เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ กรณี ศึกษาเกี่ ยวกับผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร
แล้ว
นาเสนอสู่ สาธารณะ เพื่อสร้ างกระแสให้คนตื่นตัวทั้งเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค บางประเด็นอาจ
เชื่ อมสื่ อส่ วนกลางให้ช่วยนาเสนอข่าวสาร เช่น ชาวนาตายจากสารฆ่าหญ้า วัวล้มตายจากสารฆ่า
แมลงในสวนแตงโม ชาวสวนนาบัวป่ วยด้วยมะเร็ งจากฮอร์ โมนเร่ งผลผลิต นาเสนอข้อมูลเหล่านี้
อย่างต่อเนื่อง
(3) น าเสนอข้อ มู ล เกี่ ย วกับ เกษตรอิ น ทรี ย์ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งสู่ ส าธารณะอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเช่ น
สถานการณ์ ปัจจุบนั นโยบายรัฐและการสนับสนุ น เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ รู ้ จกั
เกษตรอินทรี ยม์ ากขึ้น จนสามารถระบุความแตกต่างได้ระหว่างเกษตรอินทรี ย ์ และเกษตรปลอดภัย
ได้
(4) นาเสนอทางออกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตเกษตรกรเพื่อโน้มน้าวใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ ยนวิถีการ
ผลิตจากการใช้เคมีมาเป็ นอินทรี ย ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีหนุ นเสริ มการผลิ ต ความรู ้เรื่ องการทาปุ๋ ย
ข้อดีของการทาเกษตรอินทรี ย ์ ในรู ปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นต้น
(5) ใช้สื่อเชื่อมให้ผปู้ ระกอบการ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และภาครัฐมารู ้จกั กัน และทางานร่ วมกัน เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ เกษตรอิ นทรี ย ์ และผลักดันให้เกิ ดตลาดกลางเกษตรอินทรี ย ์ สร้ างศูนย์ประสานงาน
เกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดอุบลราชธานี และผูเ้ กี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ศูนย์ฯ นี้ มาก
ขึ้น เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุน เช่น ซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น
(6) เป็ นช่ องทางในการประชาสั มพันธ์ การทางานของเครื อข่า ยที่ ทางานส่ งเสริ มเกษตรอิ นทรี ยท์ ้ งั
ภาครัฐ ภาคเอกชน
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3.7 โครงการเสริมสร้ างศักยภาพเกษตรกรด้ านเกษตรอินทรีย์เพือ่ ความมั่นคงทางอาหาร และปรับตัวต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จั งหวัดอุบ ลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มูลนิ ธิประชาสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป : ดาเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556
เป้าหมายของโครงการ คือ ส่ งเสริ มสนับสนุ นเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรี ยท์ ี่ครบวงจร ทั้งการ
ผลิ ต การแปรรู ป การตลาด ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการวิจยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ การเพื่อพัฒนาต้นแบบการปรั บ ตัวของ
เกษตรกรจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ มี การจัดตั้งสหกรณ์ ผูผ้ ลิ ตเพื่อช่ วยด้านการบริ หารจัดการการทา
การเกษตรของเกษตรกร เช่น อยากให้เกษตรกรนาขวดเปล่ามาแลก และเพิ่มการรับรู ้ดา้ นต้นทุนด้านการลงทุนและ
ผลกระทบต่อความอยูร่ อดของสิ นค้า ความรู้ในการควบคุมคุณภาพให้ได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ จะเป็ น
การเพิ่มความสามารถด้านการตลาดให้กบั สิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ นอกจากนั้นการดึ งความสนใจของผูอ้ อกนโยบาย
นักวิจยั นักพัฒนาและกลุ่มผูบ้ ริ โภคจะเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ างความยัง่ ยืนของการทาเกษตรอินทรี ยใ์ นระยะยาว
โครงการสนใจในกิ จกรรมที่จะนาเอากลุ่มต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมา เชื่ อมโยงกับเกษตรกรและสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยด์ ว้ ยหวังว่า ในอนาคตความสัมพันธ์น้ ี จะพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยส่ งเสริ มการเติบโตของการทาเกษตรอินทรี ยใ์ น
จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาความสามารถของชุ มชนเพื่อการปรั บตัวต่อไปต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ และการบริ หาร
จัดการตนเองด้วยการใช้เทคนิ คที่ดี เป็ นไปเพื่อสร้างความมัน่ คงด้านการผลิตอาหารและหวังว่าความยัง่ ยืนในระยะ
ยาวจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นเทคนิ คที่พฒั นาขึ้นเพื่อการทา เกษตรอินทรี ย ์สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ หรื อใช้ได้
โดยตรงกับระบบการผลิตแบบเดิมเพื่อลดความเสี่ ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรื อเพื่อเพิ่มผลผลิต ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินหรื อพืช ขณะเดียวกันการจัดตั้งสหกรณ์ผผู ้ ลิตหากประสบความสาเร็ จสามารถนาไปปรับใช้
กับเกษตรกรได้เพื่อเป็ นวิธีการลดต้นทุนการลงทุนและพัฒนาคุณภาพสิ นค้า ท้ายที่สุดประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ
นี้จะส่ งต่อไปยังผูบ้ ริ โภคในรู ปของสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งหรื อมีความต้องการจากตลาดที่คงที่มากขึ้น
วัตถุประสงค์ หลักของโครงการ คือ ส่ งเสริ มการทาเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งความมัน่ คง
ด้านอาหารและรายได้ให้กบั เกษตรกรในพื้นที่เสี่ ยงภัยทางระบบนิเวศเกษตรด้วยการใช้วธิ ี การแบบดั้งเดิมในอดีตและ
เทคนิ ควิธีการวิจยั ในการปรับตัวด้านการเกษตร การบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการบรรเทาความเสี ยหายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1) มีเกษตรกรมาทาเกษตรอินทรี ย ์ ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ จานวน 200 ครอบครัว
2) มี การวิจยั พัฒนารู ปแบบการทาเกษตรอินทรี ยใ์ นการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ ที่
เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย โดยการผสมผสานความรู้เดิมและข้อมูลจากการวิจยั
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3) จัดตั้งสหกรณ์เพื่อการส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรู ป การตลาด และขยายผล
การทาเกษตรอินทรี ยส์ ู่ เกษตรกรที่สนใจ
4) มีแผนปฏิ บตั ิการเพื่อสนับสนุ นนโยบายส่ งเสริ มเกษตรอินทรี ยแ์ ละการตระหนักของบุคคล องค์กร
และหน่วยงานหลากหลายที่เกี่ยวข้อง
5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4. บทเรียนตัวอย่าง
4.1 เกษตรอินทรีย์ทโี่ ดดเด่ นในภูมิภาค
พื้นที่ เกษตรอิ นทรี ยข์ องโลกซึ่ งมี ประมาณ 231 ล้านไร่ ขณะที่ ประเทศไทยมี ประมาณ 2 แสนไร่
เท่านั้น ดังนั้น จึงมีการผลักดัน สนับสนุ นจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผล
กาไรสมาคมรวมถึง เครื อข่ายและสถาบันการศึกษา ร่ วมรณรงค์ให้ประเทศไทยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกผักและผลไม้
อินทรี ย ์ รวมถึงธุ รกิ จค้าปลี กและธุ รกิ จให้บริ การเกษตรอินทรี ยโ์ ดยมีศูนย์กลางการส่ งเสริ มตลาดสิ นค้าอินทรี ย ์ 4
แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ณ จังหวัดสุ รินทร์ ภาคกลางและตะวันออก
ณ จังหวัดชลบุรี ภาคใต้ ณ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และส่ งเสริ มสิ นค้าเกษตรอินทรี ยข์ องไทยให้ได้มาตรฐานการ
รับรองสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นการกระตุน้ ตลาดด้วยการ
จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าอิ นทรี ยอ์ ย่างต่อเนื่ องเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรี ยไ์ ทยเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
1) ภาคเหนือ: เชียงใหม่
เชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปมีสภาพพื้นที่เป็ นภูเขาและป่ าละเมาะ
มีที่ราบอยูต่ อนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ า
ปิ งอันเป็ นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร นอกจากนี้ เชี ยงใหม่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั และได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทาง ด้านธรรมชาติอนั
งดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ สถานที่พกั และบริ การที่หลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านคน
ในแต่ละปี
ในด้านเกษตรอินทรี ย ์ เชี ยงใหม่นับเป็ นจังหวัดที่ มีสินค้าและบริ การอิ นทรี ยห์ ลากหลายที่สุดจังหวัด
หนึ่ง อาทิ ผักและผลไม้เมืองหนาว ฟาร์ มสเตย์ โรงแรม รี สอร์ ท ร้านอาหาร ร้านค้า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย หรือสวนปกาศิต เป็ นโครงการตามพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 มีพ้ืนที่รวมกว่า 260 ไร่ นับเป็ นส่ วนเกษตรอินทรี ย ์
แบบครบวงจร ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย เงี ยบสงบ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่ และพืชผักสวนครัว อาทิ
กล้วย หน่อไม้ มะเขือเทศ พริ ก ถัว่ ฝักยาว ต้นหอมญี่ปุ่น เป็ นต้น
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ร้ านเชี ยงใหม่ ออแกนิค ส์ : ร้ า นค้าจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ดูแลร่ า งกาย เช่ น สบู่ แชมพู ครี ม นวดผม
ผลิตภัณฑ์สปา ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรี ยส์ ่ งออก เช่น USDA, IFOAM, Bioagricert
ริ มปิ งซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต : เป็ นแหล่ งรวมสิ นค้าเกษตรอินทรี ยห์ ลากหลาย ทั้งสิ นค้าในท้องถิ่ น ใน
ประเทศ และนาเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ผักหลากชนิ ด ข้าวสาร กาแฟ มีการคัดแยกประเภทผักเป็ นชนิ ดต่างๆ
และติดป้ ายสัญลักษณ์ให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค อาทิ ผักสี เขียว หมายถึงผักอินทรี ย ์ ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใน
ทุกขั้นตอนการผลิต เป็ นต้น
โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล ดาราเทวี เชี ยงใหม่ :สวนผักออร์ แกนิ คขนาด 3,000 ตารางเมตร เพื่อ
จัดสรรผักส่ วนหนึ่ งเป็ นวัตถุดิบสาหรับห้องอาหารแขก ห้องอาหารพนักงาน และยังแบ่งปั นให้กบั ทางวัดดอนจัน่
เพื่ออุปการะเด็กด้อยโอกาสกว่า 800 ราย
ร้ านเดอะสลัดคอนเซปท์ : มีเมนู สลัดจากผักออร์ แกนิ คให้เลื อกหลากหลาย โดยเลื อกท็อปปิ้ งและน้ า
สลัดต่าง ๆ ได้ตามใจชอบ เมนูที่น่าสนใจ อาทิ สลัดแซลมอนพาสต้าโฮลวีทราดด้วยน้ าสลัด เต้าหู ้ออร์ แกนิ คเลมอน
พาย เป็ นต้น นอกจากนี้สามารถสั่งน้ าผลไม้แยกกาก หรื อกาแฟสด ก็มีให้บริ การ
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: สุ รินทร์
สุ รินทร์ เป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างหรื ออีสานใต้ ลักษณะภูมิประเทศ โดย
ทัว่ ไปมีสภาพพื้นที่เป็ นที่ราบสู ง มีภูเขาสลับซับซ้อน ลักษณะของดินส่ วนใหญ่เป็ นดินร่ วนปนทราย จึงอุม้ น้ าได้นอ้ ย
แหล่ งน้ าที่ สาคัญได้แก่ แม่ น้ า มูล ล าน้ าชี ถื อ เป็ นแหล่ งน้ าที่ ใ ช้ป ระโยชน์ ทางด้า นการเกษตร การเพาะปลู ก การ
คมนาคม และอุ ดมสมบูรณ์ ไปด้วยสัตว์น้ าต่าง ๆ เป็ นแหล่ งอาหารที่ สาคัญของประชากร นอกจากนี้ สุรินทร์ ยงั มี
ชื่ อเสี ยงด้านการเลี้ ยงช้าง การทอผ้าไหม และการปลูกข้าวหอมมะลิ สิ นค้าและบริ การที่น่าสนใจของสุ รินทร์
อาทิ ข้าวหอมมะลิ พืชและผัก
สหกรณ์ เกษตรอินทรี ย์กองทุนข้ าวสุ รินทร์ : การรวมกลุ่มองค์กรชาวบ้าน (ผูผ้ ลิ ตกว่า 170 ราย) และ
องค์ก รพัฒ นาเอกชน เพื่ อร่ วมกันพัฒนาการปลู ก ข้า วอิ นทรี ย ์และการจัด การด้า นการตลาดทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ สหกรณ์ฯ ตั้งอยูท่ ี่อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ เปิ ดจาหน่ายข้าวอินทรี ย ์ น้ ามันราข้าวอินทรี ย ์ และอื่นๆ ที่
ปลูกและสี โดยกระบวนการผลิตแบบอินทรี ย ์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังเปิ ดเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจศึกษาดูงานอีกด้วย
พลายออร์ แกนิคฟาร์ ม : ตั้งอยูท่ ี่อาเภอเขวาสิ นริ นทร์ จังหวัดสุ รินทร์ นับเป็ นผูผ้ ลิตและแปรรู ปสิ นค้า
เกษตรอิ น ทรี ย ์ อาทิ ข้า วกล้อ งและข้า วหอมมะลิ 105 อิ น ทรี ย ์ ไม่ มี ส ารเคมี แ ละสารพิ ษ เจื อ ปน เพราะผ่ า น
กระบวนการผลิต การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในทุกขั้นตอน

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ.2556/ หลัก / เกษตรอินทรีย์

หน้ า 16 จาก 26

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

เกษตรอินทรีย์ / เอกสารหลัก
21 พฤศจิกายน 2556

เจียร์ ออร์ แกนิคพาร์ ค : สวนเกษตรอินทรี ยแ์ ละแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่ งอาเภอสังขะ จังหวัด
สุ รินทร์ ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าหน่ ายพืช ผัก ผลไม้และเมล็ดพันธุ์ อาทิ ข้าว บวบ ฟั กทอง ฟั กเขียว มะระ มะเขือเทศ พริ ก
แตงกวา แตงโม เป็ นต้น
3) ภาคกลางและตะวันออก: ชลบุรี
ชลบุ รีเป็ นจังหวัดที่ ติดกับ อ่าวไทยแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออก มี ภูเขาทอดยาวอยู่เกื อบกึ่ งกลางของ
จังหวัดสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสลับเนินเขา และราบชายฝั่งทะเล ตอนเหนือเป็ นที่ราบเหมาะแก่การกสิ กรรม
ทิ ศ ตะวัน ออกและทิ ศ ใต้ มี ก ารปรั บ พื้ น ที่ เ ป็ นที่ โล่ ง เตี ย นเพื่ อ ใช้เ พาะปลู ก พื ช เศรษฐกิ จที่ ส าคัญ อาทิ ข้า ว มัน
สาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สัป ปะรด ยางพารา มะม่วงหิ มพานต์ เป็ นต้น ชลบุรีมีป่าไม้ อุทยาน น้ าตก ชายหาด และ
เกาะแก่งต่าง ๆ ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวและการประมง
สิ นค้าและบริ การอินทรี ยท์ ี่น่าสนใจของจังหวัดชลบุรี อาทิ ข้าว มะพร้ าวและผลิ ตภัณฑ์จากมะพร้ าว
โรงแรม ร้านอาหาร เป็ นต้น
บริ ษัทผลิตอาหารเมอริ ท จากัด : ผูผ้ ลิ ตและส่ งออกสิ นค้าอาหารกระป๋ องที่ ทาจากมะพร้ าวเกษตร
อินทรี ยร์ ายแรกในประเทศไทย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ ทั้งในแง่ของการเพาะปลูก และการ
ผลิ ตแปรรู ป จนกระทัง่ ถึงกระบวนการส่ งออกมาตรฐานเกษตรอินทรี ยใ์ นระดับสากลของสถาบันต่าง ๆ อาทิ EC
834/2007, IFOAM, JAS, USDA NOP โดยบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มการปลูกพืชเพื่อความหลากหลายและการรักษาระบบ
นิ เวศน์ภายในฟาร์ มให้มีความสมดุ ล พัฒนาด้านนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์โดยทีมงานวิจยั และพัฒนาที่เชี่ ยวชาญเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค สิ นค้าอาหารและเครื่ อ งดื่ มที่สาคัญ อาทิ กะทิ ครี มมะพร้ าว น้ ามะพร้ าว
เครื่ องดื่มที่ทาจากมะพร้าวและผลไม้เขตร้อน เป็ นต้น
สวนผึง้ บิ๊กบี : หนึ่ งในผูก้ ่อตั้งสมาคมผูเ้ ลี้ยงผึ้งอินทรี ยไ์ ทย เพื่อสนับสนุ นการเลี้ยงผึ้งแบบอินทรี ยท์ ี่
ส่ งผลให้ได้ผลผลิ ตมาตรฐานสากล สวนผึ้ง บิ๊กบี ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถือ
เป็ นฟาร์ มผึ้งเพื่อการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ยี่ยมชมสัมผัสกับความน่ ารักของผึ้ง
และวิธีการเลี้ยงผึ้งแบบต่างๆ ที่มีในเมืองไทยอย่างใกล้ชิด ภายในฟาร์ มยังมีพิพิธภัณฑ์ผ้ งึ เพื่อให้ความรู ้แก่ผเู ้ ยี่ยมชม
นอกจากนี้ยงั มีการให้บริ การหลากหลายเมนู สุ ขภาพสิ นค้าและคัดสรรผลิตภัณฑ์ผ้ งึ คุณภาพจากฟาร์ มออร์ แกนิ คและ
ผลิตภัณฑ์ผ้ งึ แปรรู ป และสิ นค้าโอทอปท้องถิ่นรวบรวมมาไว้ในที่เดียว
รัสยานา รีทรีตท์ : โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูบ่ ริ เวณพัทยาเหนือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อม
ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรและร้านอาหาร รัสยานาคาเฟ่ โดยใช้แนวคิดอาหารพลังชีวิต (Raw and Loving Food)
เป็ นแนวทางอาหารที่มีเอกลักษณ์แห่ งแรกในประเทศไทย ใช้วตั ถุสินค้าเกษตรอินทรี ยท์ ี่สดใหม่ ผ่านการล้างด้วยน้ า
บริ สุทธิ์ ผา่ นโอโซนที่ผลิตขึ้นเอง จึงมัน่ ใจได้วา่ สะอาดและปลอดภัย แม้แต่ผกั ผลไม้อบแห้ง และเครื่ องปรุ งต่างๆ ที่
ใส่ ในอาหาร ล้วนผลิตโดยครัวของรัสยานาเองเพื่อความมัน่ ใจว่าอาหารที่คุณภาพสู งสุ ด
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4) ภาคใต้ : สุ ราษฎร์ ธานี
สุ ราษฎร์ ธานี เป็ นจังหวัดในภาคใต้ตอนบน มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของประเทศ และมี
ประวัติศาสตร์ ยาวนาน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย สุ ราษฎร์ ธานี จึงมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่ งชาติ
หลายแห่งมีพ้นื ที่ครอบคลุมถึงในบริ เวณอ่าวไทย ทั้งบริ เวณที่เป็ นทะเลและเป็ นเกาะ อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ
หมู่ เกาะอ่ า งทอง ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ทางด้านการเกษตรเป็ นหลัก โดยใช้พ้ื นที่ ใ นการท าเกษตร
ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ท้ งั หมด นอกจากนี้ ยังประกอบอาชี พทางด้านปศุสัตว์ ประมง การทาเหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สิ นค้าและบริ การเกษตรอินทรี ยท์ ี่น่าสนใจของสุ ราษฎร์ ธานี อาทิ มะพร้ าว เงาะ โรงแรม รี สอร์ ท
ร้านอาหาร เป็ นต้น
ธุรกิจเกษตรอินทรี ย์บนเกาะพะงัน : “โครงการเกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรี ย ์” ของกระทรวง
พาณิ ชย์ ส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร ร้านอาหาร โรงแรม และภาคส่ วนอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรี ยข์ องเกาะพะงันมาตั้งแต่ตน้ ปี 2554 ก่อให้เกิดการจัดตั้งชมรมเกษตรอินทรี ยเ์ กาะพะงันขึ้น และช่วยจัดระบบ
การตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรี ยแ์ บบชุ มชนมีส่วนรวม (Participatory Guarantee system : PGS) จนได้รับรอง
ฟาร์ มเกษตรอินทรี ยเ์ กาะพะงันไปแล้วกว่า 20 แห่ ง นอกจากนี้ ยงั มีการพัฒนาระบบการตรวจรับรองเมนูอาหารแอร์
แกนิ คให้กบั ร้ านอาหารบนเกาะพะงัน และได้เริ่ มให้บริ การแล้ว อาทิ ร้ านครัวสุ พรรณ ร้ าน Natural Healing
ร้านอาหารอีสานคลาสสิ ค โรงแรมพะงันบุรี ร้าน Meeting Point โรงแรมพะงันชัย ร้านเบเกอรี่ Nira’s เป็ นต้น
แฟร์ เฮ้ าส์ วิลล่ า แอนด์ สปาเกาะสมุย : เน้นในเรื่ องของการประหยัดพลังงาน ใส่ ใจและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและชุ ม ชนใกล้เคี ย ง ทางรี สอรื ทจัดสรรพื้นที่ กว่า 6 ไร่ เพื่อเป็ นฟาร์ ม เพาะปลู กพื ชเกษตร
อิ นทรี ย ์เพื่ อนามาใช้เป็ นวัตถุ ใ นการปรุ ง อาหาร และส่ วนที่ เหลื อจัดจาหน่ ายให้ชุ ม ชน นอกจากนี้ ย งั มาการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้ นฟูปะการัง เพื่อให้การท่องเที่ยวเกาะสมุยเติบโตไปอย่างยัง่ ยืน
สรี สมุย รี สอร์ ท เกาะสมุย : ผูไ้ ด้รับการรับรองมาตรฐาน Eco-Social จากยุโรปเป็ นแห่ งแรกในเอเชี ย รี
สอร์ ท ที่ ออกแบบเน้นวัสดุ ที่ผลิ ตขึ้นโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่ นต่างๆ การสร้ างพื้นที่สีเขี ยว และลดการใช้
พลังงานโดยไม่จาเป็ น ร้านอาหารภายในรี สอร์ ท ยังดาเนิ นการในรู ปแบบร้านอาหารอินทรี ย ์ โดยเลือกใช้วตั ถุดิบ
ที่มาจากการผลิตด้วยเกษตรอินทรี ยบ์ นเกาะสมุยหรื อจากแหล่งผลิตใกล้เคียง อาทิ ผักสลัด ไข่ไก่ พืชผักสมุนไพร
มะพร้าว เป็ นต้น นอกจากนี้ ในอนาคตจากรี สอร์ ทได้เตรี ยมการขยายพื้นที่สาหรับการเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อผลิตวัตถุดิบ
ให้กบั ร้านอาหารของรี สอร์ ทโดยตรงอีกด้วย
ธัญญะมันตรา ออร์ แกนิค รีสอร์ ท เขาสก : รี สอร์ ทสไตล์ไทยประยุกต์ในหุ บเขา พื้นที่กว่า 70 ไร่ การ
ออกแบบประณี ตในทุกรายละเอียดและกลมกลื นกับธรรมชาติและป่ าฝนเขตร้อน รายล้อมด้วยพื้นที่เกษตรอินทรี ย ์
อาทิ นาข้าว ฟาร์ มปลูกข้าวโพด มะเขือ ตะไคร้ มะละกอ พืชผักต่างๆ รวมถึ งฟาร์ มไก่ไข่ ผลผลิตเกษตรที่ผลิตได้
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นอกจากใช้บริ โภคภายในรี สอร์ ทแล้ว ยังจาหน่ายให้กบั โรงแรมและร้านอาหารต่าง ๆ ที่ตอ้ งการผลผลิตออร์ แกนิ ค
อีกด้วย
4.2 บทเรียน “เกษตรอินทรีย์ สุ รินทร์ ”
1) เกิดการทาเกษตรอินทรี ย ์ เริ่ มต้นดาเนิ นงานเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยมีกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์ เป็ น
องค์กรชาวบ้านริ เริ่ ม การทางานกองทุนข้าว ปี พ.ศ. 2544 งานกองทุทนข้าวได้ขยายรับสมาชิ กเพิ่ม
จากเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุ รินทร์ เข้ามาร่ วมด้วย คือ กลุ่มเกษตรธรรมชาติท่าตูม และต่อมา
ก็มีการขยายเพิ่มเป็ น 16 กลุ่มในปั จจุบนั
2) 17 กันยายน 2546 จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์เกษตรอินทรี ยก์ องทุนข้าวสุ รินทร์ จากัด ด้วยเหตุผลจะ
ได้มีความคล่ องตัวในการทานิ ติกรรมต่าง ๆ ของกองทุ นเองและกับสถานะที่เป็ นทางการในการ
ประสานงานความร่ วมมือกับองค์กรอื่น การบริ หารจัดการองค์กรของกองทุนข้าวในปั จจุบนั
3) สมาชิกกองทุนข้าว ที่ทาเกษตรอินทรี ย ์ ปั จจุบนั มีอยู่ 16 กลุ่ม สมาชิกโดยประมาณ 300 คน ไม่ได้นบั
รวมเกษตรแบบปลอดสารเคมีสารพิษ ที่ไม่ได้เข้าตรวจรับรองมาตรฐาน การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย ์ สหกรณ์ฯ กองทุนข้าวมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั ขั้นตอนการผลิตและการแปร
รู ป (การสี ขา้ วและบรรจุภณ
ั ฑ์) จากองค์กรทั้งระดับสากลและท้องถิ่ น ซึ่ งองค์กรรับรองมาตรฐาน
ระดับสากลมีอยู่ 2 องค์กร ดังนี้ คือสานักมาตรฐานการเกษตรอินทรี ยแ์ ห่ งประเทศไทย (มกท.) และ
BCS องค์กรตรวจสอบรับรองมาตรฐานตั้งอยูป่ ระเทศเยอรมันนี เป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน EU 2092 / 91 และ USDA NOP ให้สหกรณ์กองทุนข้าว
4) การดาเนินงานตลาดหลักการสาคัญของการตลาด คือ เป็ นตลาดข้าวอินทรี ยใ์ นแนวคิดของการค้า ที่
เป็ นธรรม จากองค์กร FLO ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศเยอรมันนี เมื่อปี พ.ศ. 2548 ช่องทางการตลาดที่
สาคัญมีอยู่ 2 ช่องทาง คือ ตลาดในประเทศ โดยร้านข้าวหอม และตลาดต่างประเทศโดยกองทุนข้าว
ทั้งเป็ นผูส้ ่ งออกด้วยตนเองและผ่านผูอ้ ื่น
4.3 โรงพยาบาลวารินชาราบ : สรุ ปปัจจัย/กลวิธีการดาเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
 ผู้บริหาร : ยอมรับ พร้อมขับเคลื่อนเป็ นนโยบาย ( ผูอ้ านวยการ/หัวหน้างานสนับสนุน)
 ทัศนคติ : เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงาน/ ผูเ้ กี่ยวข้อง ต้องเปิ ดใจ มุ่งมัน่ มีเป้ าหมายเดียวกัน คือ สุ ขภาพ
ของผูป้ ่ วยและช่ วยกันดาเนิ นงานไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน (เจ้า หน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องทางานประสานกัน และ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ เภสัชกร โภชนากร กลุ่มงานภารกิจเวชปฏิบตั ิ ฯ)
 หน่ วยงานสนับสนุน : ต้องอาศัยสานักงานเกษตรอาเภอ ช่วยประสานกลุ่มเครื อข่ายเกษตรกรในพื้นที่
อาเภอวาริ นชาราบ เพื่อให้โรงพยาบาลคัดเลือกเป็ นกลุ่มเกษตรกรที่ป้อนผลผลิตให้แก่โรงพยาบาล
 กาหนดมาตรฐานชัดเจน : ฝ่ ายโภชนาการกาหนดมาตรฐาน ดังนี้
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(1) มาตรฐานวัตถุดิบอาหารที่รับมาปรุ งประกอบ/จาหน่ายในโรงพยาบาล (สัตว์บก : มาตรฐาน
Q, สัตว์น้ า : ตรวจฟอร์มาลิน, พืชผัก : เครื อข่ายเกษตรปลอดภัย)
(2) กาหนดให้เครื อข่ ายเกษตรกร เป็ นคนกลางนาวัตถุ ดิบเข้าโรงพยาบาล (เป็ นทั้งผูผ้ ลิ ต ผู ้
คัดเลือก วัตถุดิบ และผูจ้ าหน่าย)
(3) กาหนดราคากลางชัดเจน (เกษตรกรกาหนดราคาถัวเฉลี่ยราคาสิ นค้าตลอดปี ) ช่วยลดปั ญหา
เรื่ องราคาสิ นค้าขึ้น/ลง ระหว่างปี
(4) ทาสัญญากับเครื อข่ายเกษตรกรแบบปี ต่อปี (เครื อข่ายรายใดผิดสัญญา พิจารณาคัดออก)
(5) มีคณะทางานเฉพาะ สาหรับดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
 ดาเนินงานระบบช่ วยเหลือกัน : เริ่ มต้นโรงพยาบาลอาศัยวิธีขอร้องให้เครื อข่ายเกษตรส่ งวัตถุดิบให้
โรงพยาบาล เพื่อใช้ในโรงครัวโรงพยาบาล ส่ วนหนึ่ งแบ่งจาหน่ ายในโรงอาหาร (เกษตรกรช่ วยโรงพยาบาล)
ต่อมาเมื่ อวัตถุ ดิบมี การผลิ ตและส่ งให้โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง ส่ วนที่ จาหน่ าย ก็มีการส่ งเสริ มโดยกาหนดจุ ด
จาหน่ายชัดเจน ผูค้ นพบเห็นได้ง่าย ราคาไม่แพง มีการประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ ชดั เจน ญาติผปู้ ่ วย ให้มาอุดหนุน
ทาให้เกษตรกรมีรายได้ มีแหล่งจาหน่ ายอย่างต่อเนื่ อง และมีความต้องการขายสิ นค้ามากขึ้น มีเกษตรกรสนใจมา
จ าหน่ า ยสิ น ค้า ในโรงพยาบาลมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ พ่ อ ค้า แม่ ค ้า ที่ จ าหน่ า ยอาหารใน
โรงพยาบาลซื้ อวัตถุดิบจากเครื อข่ายเกษตรกร มาใช้ปรุ งประกอบอาหารจาหน่ายในโรงอาหารของโรงพยาบาลด้วย
(โรงพยาบาลช่วยเกษตรกร)
 รณรงค์ /ประชาสั มพันธ์ /ให้ ความรู้ แบบครบวงจร : จัดกิจกรรม / สื่ อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
ประชาชนผูม้ ารับบริ การ/พ่อค้าแม่คา้ ที่จาหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงพยาบาล/ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ในโรงครัวโรงพยาบาล เช่น กิจกรรมผักปลอดสารพิษกลับบ้าน เมนูชูสุขภาพ การล้างผักที่ถูกวิธี การ
ล้างมือ เป็ นต้น
4.4 โครงการส่ งเสริ มศั กยภาพการผลิตและตลาดฝ้ ายเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดย สานักงาน
พาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี
จานวนเกษตรกรที่ สมัครเข้าร่ วมโครงการ ฯ (สมัครและต่ออายุ ปี 2556 ) จานวน 106 ราย พื้นที่
1,915.50 ไร่ ในอาเภอโขงเจียม และ อาเภอศรี เมืองใหม่ เกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์ ACTIFOAM จานวน 85 ราย พื้นที่ 1,337 ไร่ (อินทรี ย ์ 936 ไร่ อินทรี ยร์ ะยะปรับเปลี่ยน 441 ไร่ ผลผลิ ตฝ้ าย
อินทรี ยท์ ี่ผา่ นการรับรองและโครงการรับซื้ อปี 56 จานวน 4,636 กก. มูลค่า 97,415 บาท ผลผลิตมะม่วงหิ มะ
พานต์ที่ผ่านการ รั บรองและโครงการรั บซื้ อปี 56 จานวน 7,831 กก. ผลผลิ ตดังกล่ าว โครงการไม่ได้รับซื้ อ
ทั้งหมด เนื่องจากสหกรณ์กรี นเนทรับซื้ อผลผลิตในช่วงทดลองผลิตภัณฑ์ที่เหลือเกษตรกร
จึงนาไปขายให้กบั พ่อค้าทัว่ ไป ซึ่ งราคาค่อนข้าง สู ง เกษตรกรพอใจ
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5. สรุ ปสภาพปัญหา
5.1 โครงการเสริมสร้ างศักยภาพเกษตรกรด้ านเกษตรอินทรี ย์เพือ่ ความมั่นคงทางอาหาร และปรับตัวต่ อการ
เปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี (EFFU) ได้สรุ ปปัญหาไว้ ภายใต้กรอบแนวคิด (Conceptual
framework) ของโครงการดังนี้

5
6

OA = Organic Agriculture เกษตรอินทรี ย,์ CC = Climate Change การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
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5.2 สมัชชาปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานี ประเด็น “เกษตร” สรุ ปปัญหา และแนวทางแก้ ไข ดังนี้

และการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย...ปฏิรูปอุบล ฮ่ วมเฮ็ด ฮ่ วมส่ าง อนาคตอุบลใน 10 ปี “ประเด็นเกษตร
กาหนดเป้าหมาย ดังนี้
o ปี 2556 เกิดศูนย์เรี ยนรู ้ / นักวิชาการเกษตรหมู่บา้ น / มีการติดตามประเมินผล / รัฐสนับสนุนพันธุ์พืช สัตว์
อุปกรณ์การเกษตร / มีขอ้ บังคับลดการใช้สารเคมีในการเกษตร / มีการเลี้ยงสัตว์ใช้มูลทาปุ๋ ย / ปลูกพืชหมุนเวียน
o ปี 2557 มีระบบชลประทานประจาหมู่บา้ น / มีศูนย์ผลิ ตจาหน่ ายผลผลิ ตเกษตร“ศูนย์กลางการเกษตร”/
ส่ งเสริ มยุวเกษตร / รัฐช่วยประกันราคาสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์
o ปี 2558 มีโรงสี ชุมชนและสหกรณ์หมู่บา้ น/ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็ นนักบริ หารจัดการ การตลาด /
มีโรงปุ๋ ยประจากลุ่ม / สร้าง logo เกษตรอินทรี ย ์ / แปรรู ปผลผลิตเพิ่มมูลค่า (แปรรู ปข้าวงอก)
o ปี 2559 สร้างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย ์
o ปี 2560 เป็ นผูน้ าการส่ งออกของอาเซี ยน
สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ.2556/ หลัก / เกษตรอินทรีย์

หน้ า 22 จาก 26

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 3

1

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานีปี พ.ศ.2556/ หลัก / เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ / เอกสารหลัก
21 พฤศจิกายน 2556

หน้ า 23 จาก 26

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

เกษตรอินทรีย์ / เอกสารหลัก
21 พฤศจิกายน 2556

6. สาเหตุและแนวทางแก้ ไข
จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านสุ ขภาพ (Health) ด้านระบบนิเวศ (Ecology) ด้านความเป็ นธรรม (Fairness)
และการดูแลเอาใจใส่ (Careness) และจากข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น
ทาให้เห็ นภาพ “ปั ญหา” จุ ดอ่ อน จุ ดแข็ง และโอกาส ในการขับเคลื่ อนประเด็ น “อุบ ลราชธานี จังหวัดเกษตร
อินทรีย์” เพียงพอที่จะสรุ ปสาเหตุ และแนวทางแก้ไขกับ 5 ภาคส่ วนสาคัญตามห่วงโซ่อาหารได้ ดังนี้
1) เกษตรกร : รู ้ แต่ไม่กลัว ไม่ตระหนัก ในเรื่ องการใช้สารเคมีในทางเกษตร ไม่กลัวขอให้ขายได้ เรื่ อง
ตลาดต้องมาก่อนเรื่ องสุ ขภาพ เกษตรกรขาดความรู ้ และการจัดการด้านการตลาด เกษตรกรมีวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนไป
จากเดิม ติดความสะดวก การซื้ อง่าย ใช้ง่าย เห็นผลเร็ วของสารเคมีกาจัดวัชพืช ขาดแรงงาน และไม่สามารถจัดการ
กับสิ่ งแวดล้อมรอบแปลงฟาร์ มที่เปลี่ยนไป เช่น กรณี มีโรงงานอุตสาหกรรมส่ งกลิ่น จนทาให้ไม่มีแมลง และไม่มี
การผสมเกสรดอกไม้ ส่ งผลต่อการปลูกพืชไม้ผลอินทรี ย ์
ดังนั้น การจะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดอุบลราชธานี สิ่ งแรกที่ตอ้ งทา คือปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
เกษตรกร ทาให้เรื่ องสุ ขภาพนาหรื อสาคัญเท่ากับเรื่ องตลาด เกษตรกรควรเรี ยนรู ้ครบวงจร ทาอินทรี ยท์ ้ งั พืชหลัก
(ข้าว) และพืชรอง (ผัก) รู้เรื่ องปั จจัยการผลิ ต เมล็ดพันธุ์ วิธีการป้ องกันพื้นที่ปลูกไม่ให้ปนเปื้ อน การแปรรู ป
โรงสี อินทรี ย ์ ระบบมาตรฐานต่าง ๆ การตรวจรับรอง และทุกฝ่ ายต้องให้ความเป็ นธรรมกับเกษตรกรในการ
ประกันราคาข้าวอินทรี ย ์ (จานาข้าว) หรื อผลผลิตอินทรี ย ์ นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนเวลาปิ ดเทอมให้สอดคล้อง
กับ วิ ถี ก ารท านา จะมี ส่ ว นท าให้ ลู ก หลานเกษตรกร กลับ มาเป็ นแรงงานให้ ก ับ ครอบครั ว และสื บ สานอาชี พ
เกษตรกรรมต่อไป
2) ผู้ประกอบการ : ผูผ้ ลิต ผูแ้ ปรรู ป ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ผูจ้ าหน่าย เป็ นคนกลางสาคัญในการเชื่ อม
เกษตรอินทรี ยใ์ ห้กบั ผูบ้ ริ โภค เป็ นส่ วนสาคัญของกลไกการตลาดที่ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นธรรม
โอกาสพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี คือ การส่ งเสริ มพัฒนาให้มีธุรกิจอินทรี ย ์ โรงสี อินทรี ย ์ โรงแรม รี
สอร์ ท ร้านอาหาร ร้านปรุ งจาหน่ายอาหารอินทรี ย ์ ตลาดนัดอินทรี ย ์ ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทุกอาเภอ รวมไปถึง
โรงเรี ยน และโรงพยาบาล จะเป็ นทางออกสาคัญทั้งในด้านการตลาดให้เกษตรกร และทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึ ง
อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น
ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสารเคมีทางการเกษตร เป็ นผูท้ ี่มีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องส่ งเสริ มให้มีจริ ยธรรม
ในการจาหน่าย และไม่โฆษณาเกินจริ ง และปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ คื อ พลังและการขับเคลื่ อนของ หอการค้าจังหวัดอุ บลราชธานี ชมรมผูป้ ระกอบ
ร้านอาหาร และกลุ่ม /ชมรม ผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดอุบลราชธานี
3) ประชาชน ผู้บริโภค : ปั ญหาสาคัญ คือ เข้าไม่ถึงสิ นค้าอินทรี ย ์ หาซื้ อไม่ได้ ผลผลิตไม่เพียงพอ และ
ราคา ดังนั้น การสร้ างความเข้าใจ ทัศนคติ ให้ผบู ้ ริ โภคเห็นคุ ณค่าของสิ นค้าอินทรี ย ์ คุ ณค่าของเกษตรอินทรี ย ์
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การรณรงค์ การสร้ างแบรนด์ (brand) ให้ผบู ้ ริ โภคยอมรั บ และต้องช่ วยกันปลุ กกระแส ปลุ กจิตสานึ กให้ชาว
อุบลราชธานี “รักษ์สุขภาพ รักษ์โลก และรักษ์เกษตรอินทรี ย”์
4) หน่ วยงานราชการ :
ประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มี
กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการรองรับมากมาย แต่ขาดการบูรณาการ การจัดตั้ง “ศู นย์ เกษตร
อินทรี ย์จังหวัดอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” จะเป็ นกลไกสาคัญในการเชื่ อมโยงทุกภาคส่ วน ให้
มาร่ วมกันทางาน เพื่อให้ทุกนโยบาย ทุกยุทธศาสตร์ ทุกแผนงานโครงการของทุกหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี
ถูกหลอมให้เป็ นนโยบายเดียว คือ วาระเกษตรอินทรี ย์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ งนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้จริ งใน
พื้นที่โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน ดังนี้
(1) ให้มี “ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์” เพื่อเชื่อมเรื่ องการตลาดที่เป็ นธรรมให้กบั ทุกภาคส่ วน และให้มี/เป็ น
“ศู นย์ ข้อมู ล เกษตรอินทรี ย์” ของจังหวัดอุ บลราชธานี เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเกษตรกร
ผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภค ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
(2) รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน บริ โภคและใช้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์ รณรงค์ให้อาหาร
ว่างและเครื่ องดื่ม และอาหารในการจัดประชุม อบรม จะใช้ผลผลิตอินทรี ยข์ องจังหวัด
(3) ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในทางเกษตรและครัวเรื อน ควบคุมการโฆษณาสารเคมี และรณรงค์ให้ลด
การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า)
(4) ประสานธนาคารเพื่อสนับสนุนสิ นเชื่ออัตราดดอกเบี้ยพิเศษเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ สถาบันเกษตรกร
องค์กรที่ร่วมดาเนินโครงการนี้
(5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นหมู่บา้ นชุ มชนที่ทาเกษตรอินทรี ย ์ เช่ น ส่ งเสริ มการปรับปรุ งพันธุ กรรม
พืช เป็ นต้น จัดหางบประมาณเพื่อใช้การประกันราคาข้าวอินทรี ย ์ และสนับสนุ นงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ให้กบั กลุ่มเกษตรกรอินทรี ย ์ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการตรวจ
รับรองรับโดยกลุ่มเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการตรวจในช่วงเริ่ มต้น
(6) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การผลิ ตสื่ อ การสื่ อสาร ครบวงจร ทั้งระบบ และ ประชาสั ม พันธ์ สิ่ งดี ๆ ของ
อุบลราชธานี ผ่านทาง ประชาสัมพันธ์จงั หวัด ท่องเที่ยว ททท. และสื่ อมวลชนทุกแขนง
(7) รณรงค์ให้ประชาชน แยก/จัดการขยะ เพื่อนาไปทาเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ ลดโลกร้อน
(8) ร่ วมกันสร้างแบรนด์ “อุบล-ราชธานีแห่งเกษตรอินทรี ย”์ Ubon Land (King) of Organic Agriculture
5) สื่ อมวลชน : เป็ นภาคส่ วนหนึ่ งที่เป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ ในการช่วยแก้ไขปั ญหา ความรู ้ ทัศนคติ
พฤติกรรม และการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ของเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ ประชาชนผูบ้ ริ โภค และหน่วยงานภาครัฐ
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
ระเบียบวาระที่ 3
1
2
3
4
5
6

เกษตรอินทรีย์ / เอกสารหลัก
21 พฤศจิกายน 2556

การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น องค์กรสื่ อที่ มีจิตสาธารณะ เช่ นเดี ยวกับ “สื่ อสร้ างสุ ข ” ให้เข้ามามี ส่วนร่ วม
ดาเนินงาน จะทาให้เส้นทางสู่ “อุบล-ราชธานีแห่งเกษตรอินทรี ย”์ เป็ นจริ ง
อุบลราชธานีจังหวัดเกษตรอินทรีย์ จะเกิดขึ้นได้หรื อไม่ อยูท่ ี่การผนึ กและรวมพลังของ 5 ภาคส่ วนในจังหวัด
อุบลราชธานี : เกษตรกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริ โภค, หน่ วยงานราชการ และ สื่ อมวลชน ที่ตอ้ ง ช่วยกันทาด้วย
สานึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน เพื่อสุ ขภาพ (Health) ระบบนิเวศ (Ecology) ความเป็ นธรรม (Fairness) และ
การดูแลเอาใจใส่ (Careness)
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