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ฟันฉบัลงกลางธงไม่ได้ว่าเราต้องอยู่กบั COVID-19 

ไปอีกนานเพียงใด และไม่อาจเบาใจได้เลยว่า

สถานการณ์ของโรคระบาดจะดีข้ึนหรือเลวลง เพราะ

มองโดยภาพรวมของโลกเราต่างรับรู ้ว ่าหากไม่

สามารถพัฒนาวิธีการรักษาท่ีเป็นแบบแผนและมี

ประสิทธิภาพ น่ันก็เท่ากับว่าเราก�าลังล่องนาวาอยู่

บนมหาสมุทรที่โคลงเคลง 

สิ่งที่ยังต้องพะวงก็คือ ในแง่หนึ่งต้องระวังและป้องกันโรค แต่อีก

แง่ท่ีเป็นผลกระทบต่อเน่ืองก็คือ จะท�าอย่างไรให้การด�ารงชีวติกลับมา

เป็นปกติ หรืออย่างน้อยท่ีสดุก็ท�าให้สภาพจิตใจ และปากท้องของผู้คน

อยู่รอดปลอดภัยกันถ้วนหน้า 

ปัญหาใหญ่โตเช่นน้ี ด้านหน่ึงปฏเิสธไม่ได้ว่ารฐับาลท่ีมสีรรพก�าลัง

ต้องคุมหัวเรือต้านพายใุห้ได้ แต่อีกด้านก็เป็นช่วงเวลาท่ีเราได้มโีอกาส

เห็นกลไกย่อยที่สุดในการปกครอง เช่น หน่วยงานท้องถิ่น และคนใน

ชุมชน ได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพิสูจน์ว่า ฐานรากเข้มแข็งสามารถพยุง

ชาติบ้านเมืองยามวิกฤติได้อย่างไร

เราก�าลังชวนคิดโดยหยิบประเด็น ‘พ้นภัยวิกฤติด้วยความมั่นคง

ทางอาหาร’ แล้วพาคนจาก 3 พื้นที่มาล้อมวงสนทนาแบบมีระยะห่าง 

ด้วยการใช้พ้ืนท่ีออนไลน์มากางให้เห็นจุดแข็งท่ีแตกต่าง อันจะน�ามา

สู่การแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน จากจังหวัดล�าปาง พิษณุโลก 

ถึงศรีสะเกษ
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บอกว่าน่ันคือจุดเปล่ียน

ท่ีน�ามาสู่การขับเคล่ือน

ให้ชาวบ้านผลิตอาหาร

กินเอง โดยขีดเส้นใต้

ว่าอาหารเหล่าน้ันต้อง

ปลอดภัย จึงกลายเป็น

วิธีปฏิบัติอย ่างเป็นรูป

ธรรมคือ การท�านาข้าว 

แบบด้ังเดิม ปลูกผักกินเอง 

ตามฤดูกาล จบัมอืท�างานอย่างเข้มแข็งบนความเชื่อร่ 

วมกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนท�าให้ต�าบล 

ต�บลไทรย้อย อ�เภอเนินมะปราง  
จังหวัดพิษณุโลก

ย้อนกลับไปปี 2554 การใช้สารเคมีในการเกษตร

อย่างเข้มข้น น�ามาสูก่ารสุม่ตรวจสขุภาพของประชากร

ในต�าบลไทรย้อย ผลของมันพบสิ่งท่ีคนในพ้ืนท่ีต้อง

กลับมาทบทวนตนเองอย่างหนัก เพราะพบสารเคมใีน

กระแสเลือดท้ังในกลุ่มเสีย่งซึ่งใช้สารเคมใีนการเกษตร 

รวมท้ังกลุ่มท่ีได้รบัสารเคมโีดยอ้อม เช่น พระ เด็ก ก็ได้

รับผลกระทบจากการกินอาหารซึ่งปลูกในชุมชน ผล

การตรวจท่ีน่าตกใจน�ามาสู่ความต่ืนตัวเพ่ือแก้ปัญหา 

มีการประกาศเป็นวาระต�าบลว่าวิถีเกษตรเช่นน้ีไม่อาจ

เป็นผลดีกับผู้ใด โดยเฉพาะคนในพื้นที่

ณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลต�าบลไทรย้อย 

ไทรย้อยกลายเป็นพ้ืนท่ีเรียนรู ้ว ่า เกษตร

ปลอดสารเคมีนั้นท�าได้จริง

“เราส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมี เก็บ

เมล็ดพันธ์ุ ขยายพันธ์ุ เพ่ืออนุรกัษ์พันธ์ุพืชพ้ืน

บ้าน และอบรมความรูใ้ห้กับเด็กๆ เกษตรกร 

โรงเรียน เพ่ือขับเคล่ือนองค์ความรู ้เรื่อง

ความมั่นคงทางอาหาร พืชผักเกือบ 100 

เปอร์เซ็นต์ชาวบ้านปลูกกินเองตามฤดูกาล 

เช่น ข้ีเหล็ก ชะอม ดอกแค เหล่าน้ีมีให้กิน

หมุนเวียนตลอด เป็นการเชื่อมอาหารให้

สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน”

ต้นทุนชุมชน
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ต�บลวอแก้ว อ�เภอห้างฉัตร  
จังหวัดล�ปาง

การเปล่ียนแปลงของต�าบลวอแก้ว แทบจะถอดแบบ 

มาจากต�าบลไทรย้อย ผลกระทบจากการใช้สารเคมใีน

การเกษตรอย่างหนักหน่วงท�าให้ผลการตรวจเลือดเมือ่

ปี 2558 พบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกรมีสารเคมี 

ตกค้างในร่างกายสูงเกินมาตรฐาน ท้ังยังพบผู้ป่วย

มะเร็งอันเน่ืองมาจากการท�าเกษตรปีละไม่น้อยกว่า 

10 คน

ปลูกเอง ฉีดสารเคมีเอง กินเอง และป่วยเอง 

สถานการณ์เช่นน้ีไม่เป็นผลดีกับใครเลย และยิ่งรอ

ให้ผู้อื่นมาแก้ไขให้ไม่ได้ นั่นจึงน�ามาสู่การปรับเปลี่ยน

เกษตรเชิงเด่ียวมาสูก่ารเป็นเกษตรผสมผสาน ลดการ

ใช้สารเคมแีล้วใช้เกษตรอินทรีย์เข้ามาแทนท่ี แม้ไม่อาจ

พูดได้ว่าเปล่ียนท้ังต�าบล แต่ปริมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

ของคนท่ียกมือเอาด้วย ย่อมเห็นปลายทางท่ีดีว่าคน

วอแก้วจะเปลี่ยนได้ในไม่ช้า

สายณัห์ ฉัตรแก้ว หัวหน้า

ส�านกัปลดัองค์การบริหารสว่น

ต�าบลวอแก้ว กล่าวว่า การท�า

เกษตรอินทรีย์ท�าให้มีลูกค้า

ประจ�าท่ีสามารถสร้างรายได้

ให้กับชุมชนได้ หลายคนตาม

มาดูถึงแหล่งผลิตให้เห็นด้วย

ตา น่ันยิ่งท�าให้คนวอแก้วยิ่ง

ตระหนักและปรบัเปล่ียนวิถีเกษตรของตนเองไปในตัว 

“เราท�าเกษตรแบบค�านึงถึงคุณภาพและความ

ปลอดภัยมาก่อน ไม่เน้นผลผลิตเชิงเด่ียวแบบท่ีไม่

สนใจสิ่งแวดล้อม เน้นปรมิาณเป็นหลักแต่ไม่ยั่งยืน 

พอดินเสื่อม ปลูกพืชไม่ได้ ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูดิน

อีกหลายปี”

การท�าจรงิอย่างต่อเน่ือง ท�าให้เกิดองค์ความรู้ 

และเมื่อองค์ความรู้ก่อตัวก็เกิดการสร้างศูนย์เรียนรู้

กระจายไปทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อท�าให้ทุกคนสามารถเข้า

ถึงความรู้ได้ง่าย ทุกศูนย์มีปราชญ์ชาวบ้านคอยให้ค�า

แนะน�า รวมท้ังให้คนรุ่นใหม่ รวมท้ังเด็กๆ ได้เรียนรู้

การท�าเกษตรแบบลงมือปฏิบัติจริง

“เราเริ่มท�างานจากศูนย์เด็กเล็ก พยายามท�าให้

เขาเรียนรูดิ้น พืชผัก แบบไม่ต้องอธิบายมาก ให้สมัผัส

ลงมือ จับดิน เก็บผัก เพื่อให้เขาซึมซับวิถีชีวิตเกษตร

แบบดั้งเดิมของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

“ กระบวนการท�เกษตร มันจะต้องเรียนรู้ 
ปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่จัดประชุม  
เบิกงบประมาณรัฐ แต่เราต้องเน้นลงมือ
ปฏิบัติในแปลงจริง ชาวบ้านเข้ามาท� 
และเราพยายามสร้างแปลงเรียนรู้เพื่อ
ให้เขาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรสารเคมี”
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ต�บลส�โรงตาเจ็น อ�เภอขุขันธ์  
จังหวัดศรีสะเกษ

ต่อไปน้ีคือรายชื่อกลุ ่มต่างๆ ท่ีอยู ่ ในต�าบล 

ส�าโรงตาเจ็น 

กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มเล้ียงหมู

หลุม กลุ่มเล้ียงจิ้งหรีด กลุ่มเล้ียงไก่พ้ืนเมือง กลุ่ม

สงเคราะห์ กลุ่มปลูกพืชผัก กลุ่มสมนุไพร กลุ่มธนาคาร

ข้าว กลุ่มน�้ายาอเนกประสงค์ กลุ่มน�้าหมัก EM กลุ่ม

เลี้ยงปลา และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่

พืชผักริมรั้วงอกงามยามต้องฝน บวบยาวเป็นวา 

ล้อรถยนต์กลายเป็นกระถางหน้าบ้าน ส�าหรับปลูกต้น

หอม ผักชี ผักสลัด คะน้า ทุเรียนก็มีกิน ในตลาดก็มี

ผักพื้นบ้านวางขาย ส่วนในหมู่บ้านมีป้ายบอกว่า สวน

ผักปลอดสารพิษ เรียกได้ว่าเดินไปตรงไหนของชุมชน

ก็จะพบดอกผลของความเข้มแข็งท่ีคนในพ้ืนท่ีร่วมกัน

ปลูกสร้าง 

เสน่ห์ แพงมา ปลัด

อ งค ์ ก า ร บ ริห า ร ส ่ ว น

ต�าบลส�าโรงตาเจ็น กล่าว

ว่า พ้ืนท่ีส�าโรงตาเจ็นมี

การท�าเกษตรกรรมแบบ

ยั่งยืน มีการช ่วยเหลือ

ตนเอง ชุมชน และเป็น

ทุนทางสงัคมท่ีเข้มแข็งมา

ยาวนาน หลักคิดเหล่าน้ันไม่เพียงหมุนเวียนในชุมชน

ตนเองเท่าน้ัน แต่กระจายไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน กับบทบาท

ฐานเรียนรูใ้ห้ผู้คนภายนอกได้เข้ามาเห็นด้วยตา สมัผัส

ด้วยมือ และอิ่มท้องไปพร้อมกัน
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บททดสอบที่ชื่อว่า 
COVID-19 

แน ่นอนว ่าต ้นทุน ท่ีท�ามา น้ันมีค ่ า  ภายใต ้

สถานการณ์ปกติแต่ละพ้ืนท่ีก็ก่อร่างสร้างชุมชน เกาะ

แขนเก่ียวร้อยแล้วเดินไปด้วยกัน แต่ข้อเท็จจริงอีกด้าน

คือ หากยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวเป็นหลักยึดที่ท�าให้

ผู้คนไม่แกว่งไกว การได้โต้ลมแห่งโรคระบาดน่าจะเป็น

บททดสอบว่า แท้จริงแล้วแนวคิดเรื่องความมัน่คงทาง

อาหารจะสามารถพาผู้คนให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์

ได้จริงหรือไม่

ในทัศนะของ ณฐัวุฒิ ใจด ีรองปลัดเทศบาลต�าบล

ไทรย้อย ยามต้องเผชิญกับวิกฤติเช่นน้ี แน่ละว่าเงิน

ทองน้ันส�าคัญ แต่เขาพบว่าหากชุมชนมีต้นทุนด้าน 

หากต้องการความรู้ เราจะหาวิทยากร
ภายนอกมาให้ เมื่ออบรมหนึ่งรุ่นเขากลับไป
ท�ได้ เราก็ดึงเขามาเป็นวิทยากรรุ่นๆ ต่อไป”

เสน่ห์ แพงมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล

ส�าโรงตาเจน็ กล่าวว่า แม้ส�าโรงตาเจน็มคีวามเข้มแข็ง  

แต่ก็ไม่ประมาท ท่ีผ่านมามีการเตรียมความพร้อม  

ให้ป่ามีอาหารในชุมชนมีอาชีพ มีการใช้ประโยชน์จาก

ป่าภายใต้การวางกติการ่วมกัน 

“เราปลูกไผ่ สร้างแหล่งเพาะพันธ์ุอ่ึงอ่าง เพาะเห็ด  

มีบ่อปลา เล้าไก่ มีผักสวนครัว คนที่กลับบ้านเพราะ

สถานการณ์ COVID-19 จึงไม่กังวลเรื่องอาหาร 

อบต. เองก็มีศูนย์เรียนรู้ฯ ที่จะช่วยส่งเสริมและผลิต

เกษตรกรรุน่ใหม่ให้มคีวามรูท่ี้หลากหลาย กระจายไป

อยู่ตามแต่ละหมู่บ้าน

“ ช่วงวิกฤตินี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่า 
แนวทางของเราตอบโจทย์ได้ดี ถึงแม้จะมี 
COVID-19 ไปอีกสักกี่เดือน ถ้าเรายังอยู่
ในแนวทางนี้ก็ยังสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง 
แม้เราไม่มัน่ใจว่าสถานการณ์ของโลกในอนาคต 
จะเป็นอย่างไร จะเกิดวิกฤติอะไรขึ้นอีก 
แต่เราเชื่อว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้”

ข้าวปลาอาหารมากเพียงพอ คนก็มั่นคงและล้มยาก

มากขึ้น

“ใครมีฐานการผลิตข้าว ปลา อาหารในบ้าน เขา

จะสามารถอยูร่อดจาก COVID-19 เขาสามารถอยูร่อด

ได้แม้จะไม่มเีงินมากมาย ระบบการเกษตรท่ีขับเคล่ือน

ปรับเปลี่ยนของไทรย้อยเป็นแบบนี้ 

“ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือผู้ประสานงาน เป็นหน่วยสนับสนุน  
จะไม่แจก แต่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกัน  
ไม่ว่าจะเป็นการท�กิจกรรม ท�การผลิต  

ระเบิดจากข ้างในคือวิธีคิดหน่ึงท่ี สายัณห ์ 

ฉัตรแก้ว หัวหน้าส�านักปลัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบลวอแก้ว สมาทานความเชื่อมาเป็นแนวทางปฏบัิติ 

ล�าพังการน�าหน้าโดยหน่วยงานรัฐไม่อาจสร้างความ

ยั่งยืนท่ีแท้จริงได้ แต่ควรเกิดจากความต้องการของ

คนในชุมชนเป็นที่ตั้ง

“การท่ีเราท�างานให้กับชมุชนได้เห็นอย่างต่อเน่ือง 

พอเกิดโรคระบาด เรื่องความมั่นคงทางอาหารกลาย

เป็นเรื่องส�าคัญทันที ถนนหนทางจะสร้างตอนไหนก็ได้ 

แต่ช่วงวิกฤติแบบน้ีเป็นผลสะท้อนชดัเจนว่า ไม่มอีะไร

ส�าคัญไปกว่าเรื่องปากท้องและอาหารการกินอีกแล้ว 

“แม้ชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ จะมีแนวคิดการท�าเรื่องนี้

เหมือนกัน แต่ผมเข้าใจว่ายังขาดความต่อเน่ือง และ

ต้องมีการประสานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ด้วย 

พยายามส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขาลุกข้ึนมาท�าเอง 

ถ้าท�าตามงบประมาณโครงการ ก็จะจบแค่ตอนปิด

โครงการ แต่ถ้าภาคประชาชนเข้มแข็ง เขาจะต่องาน 

ต่อยอด เกิดการเรียนรู้กระจายไปอย่างยั่งยืน”
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ด้วยการ  

Back to Basic

ประการท่ี 2 แบ่งปันพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วม
ในระดับครวัเรือน แต่ละครอบครวัสามารถมพ้ืีนท่ี

ท�ากินของตนเองได้ แต่ในระดับชุมชนก็สามารถสร้าง

หลักประกันว่าจะมีพ้ืนท่ีส่วนกลางไว้ใช้ประโยชน์ร่วม

กันได้ หากมีพ้ืนท่ีสาธารณะ ก็สามารถน�ามาเป็นคลัง

ของชุมชนด้วยการสร้างแหล่งอาหาร รวมท้ังแบ่งปัน

ให้คนที่ขาดแคลนมาใช้ประโยชน์ได้

ประการที่ 3 กระจายความรู้
ทุก ท่ีมีศูนย ์การเรียนรู ้  มี โค ้ชมืออาชีพ ท่ีมี

ประสบการณ์จริง แล้วมาถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนอย่างตรง

เป้า แม่นย�า สิ่งที่ต้องท�าต่อเนื่องคือ สร้างคนรุ่นใหม่

ในชุมชน กระจายความรู้ เกิดกองทุนที่คอยช่วยเหลือ

กัน เช่น กองทุนเมล็ดพันธุ์ ส�าหรับแบ่งปันพันธุ์พืชให้

คนในชุมชน

ใครๆ ก็พูดว่าหลัง COVID-19 ระบาด ท�าให้สงัคม

ต้องเผชิญกับการปรับตัวครั้งใหม่ กลายเป็น New 

Normal ที่คนต้องปรับตัว แต่หากพิจารณาวิธีการแก้

ปัญหาของชมุชนข้างต้น เรากลับพบว่าสิง่ใหม่เหล่าน้ัน

ท่ีก�าลังเผชิญ ถูกแก้ไขด้วยการพาผู้คนกลับไปสู่เรื่อง

พื้นฐานที่สุดของชีวิต

สิ่งท่ีช่วยยืนยันเรื่องน้ี รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร 

ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เห็นว่ามีหลักคิด 3 ประการที่ได้จากการถอดบทเรียน 

3 พื้นที่ จากจังหวัดล�าปาง พิษณุโลก และศรีสะเกษ

ประการที่ 1 มีไว้กิน เหลือไว้ขาย 
การมีอาหารสามารถช่วยคนในพ้ืนท่ีได้มาก โดย

เฉพาะหากมีการเตรียมความพร้อมไว้จนกลายเป็น

วิถีชีวิต นอกจากนี้อาหารยังเปลี่ยนเป็นเงินได้ หากมี

ปริมาณมากพอก็แบ่งปันและแบ่งขายได้

“ก่อนหน้านั้นเราไม่ค่อยพูดประเด็นเรื่องความ
มั่นคงทางอาหาร แต่ขณะนี้ทักษะชีวิตใหม่
คือ เรื่องของอาหารที่ไม่สามารถมองข้าม
ได้อีกต่อไปแล้ว เวลาเจอวิกฤติทักษะตัวนี้
จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาทันที ซึ่งใน 3 พื้นที่ 
ถือเป็นตัวอย่างที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน”

ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและ

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักสุขภาวะชุมชน มองว่า 

ประเทศไทยมชีมุชนเป็นฐานท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะเรื่อง

ความมั่นคงทางอาหารแมข้ณะนีท้้องถิน่แต่ละพืน้ทีจ่ะ

ไม่ได้ด�าเนินการทั้งหมดท่ัวประเทศ แต่ก็ถือว่ามีการ

ขยาย และเดินหน้าท�าเรื่องน้ีกันอย่างต่อเน่ือง ผ่านการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ยิ่งในสถานการณ์ช่วง COVID-19 

ยิ่งเป็นเรื่องส�าคัญ 

“ทักษะชีวิตใหม่คือต้องสร้างอาหารเป็น เม่ือวิกฤติ

มาจะไม่ล�าบาก เรามีพ้ืนท่ีเกษตรเป็นต้นทุนอยู่แล้ว 

ฉะน้ันท้ัง 3 พ้ืนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีท�าให้เราเห็นภาพ

ชัดเจน แต่ละครัวเรือนผลิตเอง กินเอง ชุมชนมีพื้นที่

สร้างอาหารเพ่ือเติมส่วนท่ีขาดของบางครอบครวั และ

ต�าบลมีหน้าท่ีกระตุ้น มีการสร้างศูนย์เรียนรู้มากมาย

หลายแห่ง เพ่ือท�าเรื่องความมัน่คงทางอาหารไปพร้อม

กับการค้นหาความรู้จากการปฏิบัติ  

“นอกจากน้ีท้ัง 3 พ้ืนท่ีมสีิง่ท่ีเหมอืนกันคือ เป้าหมาย 

ต�าบลชัดเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ทุกภาคส่วน

เลยร่วมกันขับเคล่ือนพุ่งเป้าไปตรงน้ัน เป็นตัวเสริม

ท่ีท�าให้ท้ัง 3 พ้ืนท่ีนอกจากมีความมั่นคงทางอาหาร

แล้วยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แม้จะมีรายได้

ไม่เท่าเดิม แต่ก็มีทางออก และพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ไม่ล�าบาก”

ที่มา: 
เสวนาออนไลน์  

‘พ้นภัยวิกฤตด้วยความมั่นคงทางอาหาร’
วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ร่วมเสวนาโดย 

สายัณห์ ฉัตรแก้ว 
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อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง
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ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 
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