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“ปลูกอยู่ ปลูกกิน” ที่โคกจาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
สถานะของพื้นที่
ตาบลโคกจานพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทานาปลูกข้าว
เป็นหลัก แต่เนื่องจากเกิดความแห้งแล้งผลผลิตในการปลูกข้าวที่ได้ไม่เพียงพอในการอุปโภคและบริโภค และ
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนไม่มีงานทาเกิดการว่างงาน จึงทาให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนและจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ขึ้นในแต่ละหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มและเป็นอาชีพเสริม เช่น
กลุ่มปลูกเผือก กลุ่มโรงสีข้าวอ่อนสีเกษตรอินทรีย์ ใช้แหล่งสาธารณะประโยชน์ของพื้นที่ที่มีอยู่ เช่นลาห้วย
อ่างเก็บน้าห้วยระเว สระน้าสาธารณประโยชน์ ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกั น โดยมีก ารจัดตั้ ง กองทุนธนาคารหมู่บ้า น ธนาคารข้ า ว การลงแขกดานา เกี่ ยวข้ า ว เพื่อเป็นการ
ช่ ว ยเหลื อ กั น และสร้ า งสวั ส ดิ ก ารให้ กั บ ประชาชนในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นในเขตต าบลโคกจานโดยผู้ น าชุ ม ชน
ผู้ใหญ่บ้าน มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแต่ละหมู่บ้านเกิดการพึ่งพาตนเองพออยู่พอ
กิน และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นหมู่บ้านจัดการตนเอง และ
ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานและหน่วยงานของรัฐ
ด้วยวิถีการดารงชีวิตของคนในแต่ละหมู่บ้านของตาบลโคกจานไม่มีความแตกต่างกัน ภาษาที่ใช้
สื่อสารเป็นอีสาน รับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ อยู่
ด้วยกันแบบพี่น้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเพณีวัฒนธรรม ตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ได้แก่ บุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ เป็นต้น

สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง ตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ข องอ าเภอตระการพืช ผล ห่า งจากอาเภอตระการพืช ผล ประมาณ ๑๐ กิ โ ลเมตร และห่ า งจากจังหวัด
อุบลราชธานีประมาณ ๖๐ กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดของตาบลโคกจาน ๔๔,๐๕๑ ไร่ พื้นที่ทาการเกษตร ๓๙,๓๐๐
ไร่เส้นทางการคมนาคมสัญจรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ถนนดิน เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนน
ลูกรัง ถนนดิน ประชาชนใช้เพื่อสัญจรไปมาติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปจาหน่ายใน
ตัวอาเภอตระการ
จานวนครัวเรือนและจานวนประชากร ๑,๔๗๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด ๕,๔๓๐ คน แยกเป็น ชาย
๒,๗๕๗ คน หญิง ๒,๖๗๓ คน ครัวเรือนเกษตรกร ๑,๑๒๗ ครัวเรือน แบ่งเป็นทานา ๑,๐๑๑ ครัวเรือน เลี้ยง
สัตว์ ๑๗๔ ครัวเรือน ทาไร่ ๑๑ ครัวเรือน มีหนี้สิน ๗๐๕ ครัวเรือนจากการเกษตร ๖๐๕ ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้าน
อาหาร ๑๗๕ ครัวเรือน
สถานการณ์ปัญหาที่สาคัญด้านการเกษตรและอาหารของชุมชน ตาบลโคกจานเป็นตาบลที่ห่างไกล
จากตัวจังหวัดอุบลราชธานีการเดินทางสัญจรลาบาก แห้งแล้ง เส้นทางการคมนาคมสัญจรในพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นถนนลูกรัง ถนนดิน เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง ถนนดิน ลักษณะขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
รวมกัน จานวน ๕๐ กิโลเมตร ประชาชนใช้เพื่อสัญจรไปมาติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ไม่สะดวกพื้นที่อาชีพส่วน
ใหญ่ ทานา จานวน ๒,๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของประชากรทั้งตาบล มีปัญหาเรื่องปุ๋ยเคมีราคาแพง โรค
แมลงศัตรูระบาด ภัยธรรมชาติจานวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ราย มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในการเพาะปลูก ขาดความรู้ใหม่ ๆ ในการทาการเกษตร ประชาชนมีภาระหนี้สิน
“ปลูกอยู่ปลูกกิน” ที่โคกจาน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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๔๐,๐๐๑ บาท ถึง ๘๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒๐ จากสาเหตุการทาการเกษตร ร้อยละ ๔๓ รับจ้างต่างถิ่นจานวน
๓๐๗ คน รายได้จากขายผลผลิต น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี มีภาระหนี้สินจากทาการเกษตร การศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ประชาชนในตาบลไม่มีแหล่งเงินกู้ยืมของครัวเรือน จานวน ๓๗๕ ครัวเรือน ร้อยละ
๓๒.๓๖ ไม่มีการออมเงิน จานวน ๔๑๙ ครัวเรือน ร้อยละ ๓๖.๔ ไม่มีอาชีพเสริมจานวน ๑,๖๑๒ คน ร้อย ๓๕.๘๓
มีความต้องการให้ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพและด้านอื่นๆ จานวน ๕๘๕ คน ร้อยละ ๑๓ การใช้ปุ๋ยเคมีทา
ให้ประชาชนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นภาระหนี้สิน ร้อยละ ๔๓ มีปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน ร้อยละ ๑๕.๑๔
คือการใช้สารเคมี และประชาชนขาดการออมเงิน ร้อยละ ๓๖.๔ มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ จานวน ๔๓๕
คน โดยเจ็บป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จานวน ๑๒๒ คน ร้อยละ ๒๒.๗๒ โรคปวดข้อ ข้อ
เสื่อม จานวน ๗๑ คน ร้อยละ ๑๒.๖๖ ไม่มีผู้ดูแล จานวน ๑,๐๒๑ คน ร้อยละ ๒๒.๖๔

พัฒนาการระบบอาหารชุมชนของตาบลโคกจาน
นโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ได้ยึดหลักการทางานคือ “ประชาชนคือ
ลูกค้า เป็นผู้ใช้บริการคนสาคัญ ต้องบริการด้วยหัวใจ” โดยการกาหนดให้มีการพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน องค์กร
ชุมชนให้น่าอยู่ โดยใช้ทุนทางสังคม ให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมายและอานาจหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยศักยภาพของชุมชนเอง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน เป็นกลไกสาคัญหลักใน
การขับเคลื่อนกิจกรรม ทาหน้าที่เชื่อมโยง ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ องค์กรภาครัฐ
องค์กรภาคประชาชน ท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ได้ ดาเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เ กิดการเสริมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ ด้วนการสร้างระบบอาหารให้ชุมชน โดยเน้นกิจกรรมการปลูกข้าวไว้กินเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ และปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้

การพัฒนาตาบลโคกจานมีเส้นทางการพัฒนาตาบล และสร้างเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
จากกลุ่มมาสู่ชุมชน จากชุมชนมาสู่ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของชุมชนเอง ซึ่งสรุป
เส้นทางการพัฒนาสรุปได้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
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ระยะที่หนึ่ง พัฒนาเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐและสร้างคนให้ช่วยเหลือตนเองได้ (พ.ศ. ๒๕๓๕–
๒๕๔๒) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานได้นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงานและการ
ดารงชีวิต ใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง เพื่อการพัฒนา ทาให้เกิดการรวมตัว ร่วมแรง ร่วมทุนกันของคนในตาบล
เป็นกลุ่มต่างๆ ขึ้น เช่น การระดมทุนจากสมาชิกจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการจนพัฒนามาเป็นร้านค้าชุมชน กลุ่ม
จักรสาน การตั้งกลุ่มธนาคารข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าว และธนาคารหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกัน
ด้านการเงิน
ระยะที่สอง ปรับการทางานที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน(พ.ศ.๒๕๔๓–๒๕๔๙) องค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกจาน ร่วมกับแกนนา ผู้ใหญ่บ้าน กานัน หน่วยงานภาครัฐ เช่ น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล โรงเรียน โดยร่วมกันสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ มต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้แต่ละกลุ่มเชื่ อมโยงก าร
ช่วยเหลือให้ขยายเพิ่มมากขึ้น เช่น จัดตั้งโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร
เป็นแหล่งฝึก ประสบการณ์ให้กับนักเรียนในชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อทา“เกษตร
ปลอดสารเคมีในพื้นที่”
ระยะที่สาม การพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๕๐–ปัจจุบัน)เน้น
การสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ งทางการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่องเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม คนในสังคมชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและให้ครอบคลุมทุกด้านทุกพื้นที่ มีการรวมตัวกันทาประโยชน์ให้กับสังคม เช่น กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชน กองทุนธนาคารโคกระบือและประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อหนุนเสริมการ
พัฒนาพื้นที่ตาบลโคกจานเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานเกษตรอาเภอตระการ
พืชผล สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตระการพืชผล สานักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน
ปี พ.ศ ๒๕๕๕ ต าบลโคกจานเข้ า ร่ ว มเป็นเครื อข่ า ยร่ ว มสร้ า งชุ มชนท้องถิ่ นน่า อยู่ต าบลสุ ข ภาวะเครื อข่าย
เทศบาลตาบลเขมราฐ ผ่านกระบวนการนาใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน( RECAP) และข้อมูลตาบล(TCNAP) เพื่อ
ค้นหาศักยภาพ และปัญหาของตาบลมีกระบวนการรับรู้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตาบลโคกจานได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เข้มแข็งภายใต้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานจากสานักงานกองทุนสนั บสนุน
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)และศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพชุ ม ชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งผลให้ พัฒนาตนเองเป็นตาบลศูนย์เรียนรู้ พ.ศ.๒๕๕๗ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน
องค์กรชุมชน ภาคีพัฒนาในตาบลมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ มุ่งเน้น
การดาเนินงานตาม ๕ ชุดกิจกรรมที่เสมือนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของตาบล ได้แก่ ๑)การพัฒนา
ระบบการผลิต ๒) การเข้าถึงและการกระจายอาหาร ๓) อาหารจัดการโรค ๔) การบริหารจัดการกองทุนและ
การจัดระบบสวัสดิการ ๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยในชุมชน
จากการดาเนินงานพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของตาบลโคกจาน ทาให้มีทุนทางสังคม ที่
มีแนวทางการดาเนินงานและกิ จกรรมรวมทั้ง ผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นกั บคนในต าบล โดยมีก ารทางานและ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัด การเศรษฐกิจร่วมกับการจัดการระบบอาหารชุมชน มีการจัดการด้านการดูแล
สุขภาพและสังคมที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยสวัสดิการและการจัดการทรัพยากร เงินและความรู้ให้คนใน
ตาบลมีโอกาสเข้าถึงได้มากที่สุด รวมถึงการจัดการสภาวะแวดล้อมดาเนินการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ซึ่ง
เป็นส่วนขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชน โดยมีการจัดการด้านการเมืองการปกครองเป็นกลไกในการสร้างกติกา
ให้อยู่ร่วมกันได้ ลักษณะทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพมี ๓ ประเด็น ดังนี้
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ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน
ในการพัฒนาระบบอาหารชุมชน
๑. ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ๖ ระดับ เป็นลักษณะทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพส่งผล
ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบอาหารชุมชน ตลอดจนการจัดการปัญหาและความต้องการของประชาชน
เกี่ยวกับระบบอาหารของชุมชน สามารถพัฒนาตนเองจนมีระบบอาหารเพื่อพึ่งตนเอง มีทุนทางสังคมทั้ง ๖
ระดับดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑.๑ ทุนทางสังคม ระดับบุคคลและครอบครัว เป็นทุนที่มีศักยภาพในการจัดการระบบอาหารชุมชน
ประกอบด้วยผู้นาท้องถิ่น(คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่) ผู้นาท้องที่(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน) ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนของหมู่บ้าน ตัวแทนประชาคมแต่ละหมู่บ้ าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้มีจิตอาสา ปราชญ์ด้านการเกษตรการทานา ปราชญ์ด้านสมุนไพร (หมอยา
พื้นบ้าน หมอนวดแผนไทย) ปราชญ์ด้านพิธีกรรม(หมอสู่ขวัญ) ปราชญ์ด้านงานหัตกรรมพื้นบ้าน โดยทุน
ระดับบุคคล ครัวเรือนมีบทบาทในการเพิ่มรายได้และสร้างอาหารให้กับชุมชน โดยการทาอาชีพเสริม เช่น
ปลูกผักสวนครัว ครอบครัว ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ทาหน่อไม้ส้ม ทาไข่เค็ม จักสาน สานแห เย็บผ้า น้ายา
ล้างจาน ทอผ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ไพหญ้า ทอเสื่อ เป็นต้น การลดรายจ่ายในครัวเรือนได้แก่ การปลูกผักสวน
ครัวไว้กินเองบริเวณบ้าน การนาใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การสนับสนุนการทาบัญชี
ครัวเรือน
๑.๒. ทุนทางสังคม ระดับกลุ่มทางสังคมและองค์กรชุมชนเป็นทุนที่เกิดจากการรวมตัว ทากิจกรรม
ในระบบอาหารชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มธนาคารข้าวบ้านไร่ดง กลุ่มโรงเรียนชาวนาบ้านน้อย หมู่ที่ ๘ กลุ่มข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงโคกระบือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มสตรี โรงสีอ่อนสีเกษตรอินทรีย์ โรงเรียน
ชาวนาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ กลุ่มปลูกเผือก กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในตาบลโคกจานทุก
หมู่บ้าน ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโคกจาน หมู่ที่ ๑ ,๓ หมอโบราณ กลุ่มรักษ์สมุนไพร กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
ร้านค้าชนบท กองทุนร้านค้า กลุ่มผู้ใช้น้า หมู่ที่ ๖,๙ โดยทุนระดับกลุ่มและองค์กรชุมชนมีบทบาทพัฒนาระบบ
การผลิต ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในตาบลผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
จัดท าหลั ก สูตรการคัดพันธุ์ข้าวในตาบลอบรมการเพาะเชื้อชี วภาพเพื่อกาจัดศัต รูพืช ส่ ง เสริ มให้มีแปลง
ตัวอย่างให้ผู้สนใจได้ศึกษา การเข้าถึงและการกระจาย ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม
ในท้องถิ่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ อาหาร จัดการโรค พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
ดูแลสุขภาพ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่นาไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อป้องกันและจัดการโรค เช่น การลดเค็ม ลดหวาน การลดการใช้สารเคมีการเกษตร การบริหาร
จัดการทุนและการจัดระบบสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนและหรือจัดระบบสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเกษตรกร
ผู้ทาเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน หรือผู้กระจายอาหารปลอดภัยในชุมชน จาหน่าย
อาหารปลอดภัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยในชุมชน รณรงค์การ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษา เพิ่มแหล่งอาหารในชุมชนป่าโคกน้าคา
๑.๓. ทุนทางสังคม ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์ ในตาบลโคกจานพบว่าทุนทางสังคมที่ช่วย
ขับเคลื่อนประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบอาหารชุมชน
ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอตระการพืชผล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตระการ
พืชผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โรงเรียนประถมศึกษา สถานีตารวจภูธรโคกจาน เกษตรอาเภอ
ตระการพืชผล พัฒนาชุมชนอาเภอตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ดาเนินกิจกรรม
และงาน คือ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีพ โดยการประสานความร่วมมือส่งต่องานและกิจกรรมการเข้าถึง
และการกระจาย ด้วยการนาแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในท้องถิ่นไปปรับใช้ในหน่วยงาน เช่น โรงเรียน
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ชาวนาเกษตรอินทรีย์ จานวน ๔ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๔ แห่ง อาหาร จัดการโรค พัฒนาศักยภาพ
อสม.ดูแลสุขภาพ การพัฒนาเมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกน้อย
แหล่งประโยชน์ที่สนับสนุนการทาการเกษตรในตาบลประกอบด้วยอ่างเก็บน้าห้วยระเว ห้วยระเว ห้วยพ่อเฒ่า
ห้วยกวางโตน ห้วยไผ่บ้าน ห้วยศาลา ห้วยหิ้งช้าง ห้วยผีผ่วน
๑.๔ ทุนทางสังคม ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย กลุ่มศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปลูก
สมุนไพร โรงสีอ่อนสีเกษตรอินทรีย์ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารหมู่บ้าน กองทุน
ธนาคารข้าว หมู่บ้านจัดการตนเองเกษตรพึ่งตนเอง หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านจัดการตนเองเกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ที่ ๙
หมู่บ้านต้นเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ ๓ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ ๑ , ๕ หมู่บานส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่
๘,๑๑ หมู่บ้านวิถีโคกน้าคา หมู่ที่ ๑๐ ,๑๒ หมู่บ้านอนุรักษ์อาหารชุมชน หมู่ที่ ๒ โดยทุนระดับหมู่บ้านเข้ามามี
บทบาทในเรื่องการพัฒนาระบบการผลิต จัดทาหลักสูตรการคัดพันธุ์ข้าวในตาบล นาเสนอแผนงานโครงการ
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
การเข้าถึงและการกระจาย ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมใน
ท้องถิ่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การใช้พื้นที่สาธารณะ ปลูกพืชผักริมถนน ทาให้คนในชุมชนเข้าถึงอาหารมีการ
ปลูกพืชผักในกระถางยางรถยนต์ การบริหารจัดการทุนและการจัดระบบสวัสดิการ จัดตั้งกองทุนและหรือ
จัดระบบสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเกษตรกรผู้ทาเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในชุ มชน
หรือผู้กระจายอาหารปลอดภัยในชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยใน
ชุมชน รณรงค์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมเพื่อรักษา เพิ่มแหล่งอาหารใน
ชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตาบลโคกจาน
๑.๕ ทุน ทางสั ง คมระดับ ตาบล ประกอบด้วย หมอดินอาสา อาสาสมัครเกษตร ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบลโคกจาน วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอัดเม็ดตาบลโคกจาน กองทุน
สวัสดิการตาบลโคกจาน กองทุนโคกระบือ ตาบลโคกจาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโคกจาน สภาเด็ก
และเยาวชนตาบลโคกจาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาบลโคกจาน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มกลองยาว
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยประจาตาบลโคกจาน โดยทุนระดับตาบลเข้ามามีบทบาทในเรื่องการพัฒนาระบบ
การผลิต ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในตาบลพัฒนาทักษะและเทคนิคระบบการเกษตรที่ปลอดสารเคมี
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือดูแลกันเองด้านกระบวนการผลิตจัดให้มีอาสาสมัครสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตและการจัดการผลผลิต การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะใน
ชุมชน การเข้าถึงและการกระจาย ประกอบอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมในท้องถิ่น สร้าง
รายได้ให้ครัวเรือน ส่งเสริมการจัดทาแปลงสาธิตทางการเกษตรในตาบลให้เกษตรกรได้เข้าเรียนรู้เป็นแนว
ทางการดาเนินชีวิต จัดตั้งกองทุนและหรือจัดระบบสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเกษตรกรผู้ทาเกษตรกรรม
ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยในชุมชน รณรงค์การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อรักษา เพิ่มแหล่งอาหารในชุมชนการสารวจและจัดทาข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น พื้นที่ป่า ริมถนน แหล่งน้าสาธารณะ
๑.๖ ทุนทางสังคมระดับเครือข่าย ประกอบด้วยกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกจาน โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (มพพ.) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอและเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน เครือข่ายศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน
(ศสอ.) (จัดการขยะ) โดยทุนทางสังคมระดับเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมระบบอาหารชุมชนใน
เรื่องจัดอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในและนอกหมู่บ้าน ดาเนินโครงการ
ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับตาบล ร่วมประกวดระดับอาเภอ และระดับจังหวัด โดยเน้น
กิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ในพื้นที่ริมถนนในหมู่บ้านครบ ๑๒
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หมู่บ้านพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในและนอกหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครดูแลสุขภาพ
นาไปสู่การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

๒. ผลกระทบของระบบอาหารชุมชนต่อชุมชนท้องถิ่น (ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม
สุขภาพ การเมืองการปกครอง และการจัดการตนเอง)
ศักยภาพการจัดการระบบอาหารชุมชนสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในตาบลโคกจานโดยมีก าร
ทางานและกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการจัดการด้านเศรษฐกิจร่วมกับการจัดการ
ระบบอาหารชุมชน มีการจัดการด้านการดูแลสุขภาพและด้านสังคมที่เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลด้ว ยสวัสดิการ
และการจัดการทรัพยากร เงิน และความรู้ให้คนในตาบลมีโอกาสเข้าถึงได้มากที่สุด ส่วนด้านการจัดการ
สภาวะแวดล้อมดาเนินการเพื่อสนับสนุนการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมีการ
จัดการด้า นการเมืองการปกครองเป็นกลไกในการสร้ า งกติ ก าให้อยู่ร่ ว มกั นได้ โดยมีผ ลกระทบจากการ
ดาเนินการพัฒนาระบบอาหารชุมชน ๖ ด้านดังนี้
๒.๑ ด้านสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน ได้ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม เช่นบุญเข้าพรรษา บุญมหาชาติ จัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและ
เยาวชน เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมกับผู้ปกครองโดยสนับสนุนงบประมาณให้เพื่อใช้ในงานด้าน
การกีฬาและนันทนาการ และการดูแลโภชนาการด้านอาหาร สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนและวัดในพื้นที่
เพื่อใช้ในทุกกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลมีความรักความสามัคคี
โดยมีหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๑ แห่งและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
๔ แห่ง ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยประจาตาบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสภาเด็กและเยาวชนตาบลโคกจาน
การจั ด สวั ส ดิ ก ารในต าบลโคกจานมี ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนต าบลโคกจาน (ออมวั น ละบาท)
ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล การเสียชีวิตคลอดบุตร ประสบอุบัติเหตุจนสูญเสียอวัยวะ เป็ นต้น
ชมรมผู้สูงอายุตาบลโคกจานเป็นการช่ว ยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้อายุ ผู้พิ การที่เป็นสมาชิกในกรณีเสียชี วิ ต
รวมทั้งการช่วยเหลือสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ การจัดสวัสดิการโดยชุมชน มีก าร
ดาเนินการอย่างเต็มพื้นที่คอบคลุมหลายหมู่บ้าน กองทุนธนาคารข้าวซึ่งมีครอบคลุมจานวน ๑๒ หมู่บ้าน โดย
การบริหารในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเมื่ อยามขาดแคลน ประสบปัญหาภัยแล้ง โรค
ศัตรูพืชระบาด และเป็นเมล็ดพันธุ์ข้ามเมื่อยามฉุกเฉิน กองทุนธนาคารหมู่บ้าน ส่งเสริมสมาชิกการออม นา
เงินให้กับสมาชิกยืม เพื่อใช้เป็นทุนในการผลิต กองทุนโคกระบือตาบลโคกจาน ดาเนินงานสร้างสวัสดิการด้วย
การให้ประชาชนในตาบลที่ยากจนยืม โค กระบือไปเลี้ยง และแบ่งลูกที่คลอด ให้กับผู้เลี้ยงจาน ส่งผลกระทบ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาชนทุกเพศทุกวัยในตาบล มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเกิดการ
รวมกลุ่มทากิจกรรม บริหารกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ ช่วยให้ประชาชนรู้จักการออม เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีสวัสดิการเสริม ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย สร้างฐานความอารีเพื่อช่วยเหลือกันใน
ชุมชน มีเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการในตาบลจานวน ๓,๐๒๖,๐๐๐ บาท และกองทุนในการยืมประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร เงินทุนทั้งหมด ๑,๑๐๔,๐๘๒ บาท
การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน มีความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือคนในชุมชน เมื่อเกิดปัญหา อุทกภัย เกิดอัคคีภัย ภัยแล้ง ศัตรูพืชระบาด ร่วมกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบลโคกจาน กลุ่ม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หนุนเสริม
กาลังอาสาสมัครช่วยเหลือ รับแจ้งเหตุสาธารภัยเหตุฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เฝ้าระวังและสอดส่องดูแล
ความปลอดภัยให้กับประชาชน มีการประชาสัมพันธ์เตือนภัยทางการเกษตร โรคระบาด สามารถลดอัตรา
ความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในตาบลโคกจานได้
๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ ตาบลโคกจาน อาชีพทาการเกษตรจานวน ๑,๑๒๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๗๖
มีหนี้สิ น ๗๐๙ ครั ว เรื อน หนี้สิ นจากการทาการเกษตร การศึ ก ษาของบุต ร และค่า ใช้ จ่า ยด้า นอาหารใน
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ครอบครัว รายได้ของประชาชนมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีรายได้น้อย ขาดเงินออม ก่อให้เกิด
ผลกระทบปัญหาหนี้สินในครัวเรือนจากผลกระทบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานจึงได้ตระหนัก
และส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิด หาวิ ธีการเพื่อหารายได้ในการดารงชีวิตและมีการรวมกลุ่มกันขึ้ นเพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ คือ และได้หาจัดการสร้างกลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมการเกิดสร้างรายได้ที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อ
ช่วยลดปัญหาดังกล่าว สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และสร้างความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม เช่น ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(มพพ.) จัดอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และ ศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอและเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในและนอกหมู่บ้าน การเพิ่มรายได้
และสร้ า งอาหารให้กั บชุ มชน โดยการทาอาชี พเสริ ม เช่ น ปลู ก ผั ก สวนครั ว ครั ว เรื อนตั ว อย่า งเศรษฐกิจ
พอเพียง ทาหน่อไม้ส้ม ทาไข่เค็ม จักสาน สานแห เย็บผ้า น้ายาล้างจาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กลุ่ม
ไพหญ้า กลุ่มทอเสื่อ การลดรายจ่ายในครัวเรือนได้แก่ การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองบริเวณบ้าน การนาใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต การสนับสนุนการทาบัญชีครัวเรือน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม
สตรี โรงสีอ่อนสีเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนชาวนาบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ กลุ่มปลูกเผือก หมู่บ้านจัดการตนเอง
เกษตรพึ่งตนเอง หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านจัดการตนเองเกษตรกรรมยั่งยืน หมู่ที่ ๙ หมู่บ้านต้นเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่
๓ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ ๑,๕ หมู่บานส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๘,๑๑ หมู่บ้านวิถีโคกน้าคา หมู่ที่ ๑๐ ,๑๒
หมู่บ้านอนุรักษ์อาหารชุมชน หมู่ที่ ๒ กองทุนหมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ซึ่งการดาเนินงานโดยคณะกรรมหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเป็นส่วนนาในการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมต่างๆ
๒.๓ ด้านสภาวะแวดล้อม ตาบลโคกจาน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีที่ราบ
ลุ่มใช้เป็นพื้นที่ ทานา มีแหล่งน้าตามธรรมชาติ หลายแห่งด้วยกันคือ ลาห้วยผีผ่วน ห้วยกวางโตน ห้วยศาลา
ห้วยหิ้งช้าง ห้วยพ่อเฒ่า ห้วยระเว ห้วยกลาง ห้วยหิน ห้วยไผ่บ้านและอ่างเก็บ น้าห้วยระเว เป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งน้าในการเกษตร แต่มีปัญหาในเรื่องของฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ได้เนื่องจากไม่มีที่กักเก็บ
น้ ามากพอ ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคกจานร่ ว มกั บ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ า โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในพื้นที่ ๔ แห่ง และผู้มีจิตอาสา ในการสร้างฝายชะลอน้า ในช่วงฤดูแล้งทั่วทั้งตาบล จานวน ๒๔
จุด ทาให้มีน้าไว้สาหรับทาการเกษตรและให้สัตว์เลี้ยง และยังได้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการ
ขุดลอกลาห้วยที่ตื้นเขิน และสร้างฝายกักเก็บน้า ทาให้ลดปัญหาน้าเค็มและเพิ่มน้าบาดาลให้กับระบบประปา
หมู่บ้าน ในตาบลโคกจานหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งเป็นป่าโคกน้าคา ในพื้นที่มีการอนุรักษ์ปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติม มีเฝ้าระวังไฟป่าของกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่มีเห็ด หน่อไม้
แมลงต่างๆ พืชสมุนไพร
การจัดการมลพิษสถานการณ์ในตาบลโคกจานไม่มีปัญหาเรื่องขยะเนื่องจากชุมชนได้มีการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนสามารถกาจัดเอง แต่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานได้ออข้อบัญญัติเรื่องการกาจัดขยะ
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงส่งเสริมการ คัดแยกขยะ มีการอบรมให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อรา ในการกาจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีให้กับชุมชน
การจัดการสภาวะแวดล้อมพื้นที่สาธารณะ เน้นที่การจัดการจุดเสี่ยงในหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ส่องสว่าง เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเมื่อ
ประสบเหตุต่างๆ มีรถพยาบาลฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการตลอด
๒๔ ชั่วโมง การจัดการสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพคนในชุมชน มีลานกิจกรรมเพื่อออกกาลังกาย ทั้ง ๑๒
หมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมการออกกาลังกาย เพื่อให้คนภายในชุมชนได้ออกกาลังกายร่วมกัน
๒.๔ ด้านสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานเข้ามามีส่วนช่วยในการส่งเสริมแนวทางการ
ดาเนินงานด้านกลุ่มสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณะ
สุขประจาหมู่บ้านกองทุน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
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(สปสช.) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มแพทย์แผนไทย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุตาบลโคก
จาน และกลุ่มกลองยาว กลุ่มปลูกสมุนไพร แปรูปสมุนไพร ซึ่งทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นกลไกหลักที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและชุมชนในการมีส่วนร่วมให้บริการเชิงรุกในชุมชนเพื่อให้ มีความรู้ด้านสุขภาพ ทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่นาไปสู่การปรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันและจัดการโรค เช่น การลดเค็ม ลดหวาน การลดการใช้สารเคมี
การเกษตรการสร้ า งอาสาสมั ค รในการดู แ ลรั ก ษาและป้ อ งกั น โรคด้ ว ยอาหารเพื่ อ สุ ข ภาวะ การพั ฒ นา
เมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทาให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เกิดจนตาย
๒.๕ สถานะด้านการเมืองการปกครอง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจานบริหารจัดการตาบลแบบ
มีส่ ว นร่ ว มทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เน้นการจัดการที่เป็นระบบ เปิดเผย โปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มี เน้นการทางานร่วมกันระหว่างท้องที่และท้องถิ่น โดยมีการทาข้อตกลงร่วมกันในการออกกฎ
ระเบียบ ภายในชุมชน ข้อบัญญัติการจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล มีการประชุมสัญจรเพื่อพบปะกันทุกเดือนของ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ มีการเข้าร่วม ร่วมเวทีประชาคม ร่วมประชุมหมู่บ้าน ร่วมทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาตาบล เพื่อหาแนวทางการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทางตรง
พร้อมหาทางแก้ไข เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน เป็นการตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
รวมทั้งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่อยู่ในตาบล ตั้งแต่ระดับครัวเรือน กลุ่มองค์กรชุมชน
หน่วยงาน เครือข่าย โดยใช้โครงสร้างคณะกรรมการแกนนา เพื่อเป็นหน่ว ยเสริมการมีส่วนร่วมของครัวเรือน
มีการแก้ปัญหากรณีพิพาทและการไกล่เกลี่ยที่เกิด ในระดับหมู่บ้านเช่นกรณีสัตว์เลี้ยงกัดกินพืชผัก ซึ่งมีคน
หลักในการไกล่เกลี่ยคือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ทาให้สามารถไกล่เกลี่ยมีข้อยุติ
ภายในชุมชนเอง และมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมอาสาต่าง ๆ อัตรากาลัง ชุดรักษาความสงบประจาหมู่บ้าน
(ชรบ.) ในแต่ละหมู่บ้าน สร้างการมีส่วน ตั้งแต่ระดับครัวเรือน สนับสนุน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มและ
องค์กรชุมชนในตาบล เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่หลากหลาย ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการเพื่อรับฟังปัญหา การดาเนินการที่ผ่านมา และแนวทางร่วมกันการพัฒนาตาบลโคกจานต่อไป
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ระบบอาหารชุมชนของตาบลโคกจาน
ตาบลโคกจานมีการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะและการสนับสนุนใช้ศักยภาพ
ของชุมชนในการพัฒนาด้านการเกษตร ด้วยการมีปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาระบบอาหารชุมชนให้เกิดผลสาเร็จ
ประกอบด้วย ๑ ระบบหลัก ๖ ระบบสนับสนุน ๗๖ งานและกิจกรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนระบบอาหารชุมชน
ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของชุมชน นาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตาบลโคกจานมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ระบบหลักอาหารชุมชนของตาบลโคกจาน มี ๓ ระบบย่อย ได้แก่ ๑)ข้าวและโรงสี ๒)พืชผัก
และสมุนไพร ๓)การเลี้ยงสัตว์ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ ระบบอาหารชุมชนมีการขับเคลื่อนงาน
ร่วมกันในตาบลโคกจานจนสามารถทาให้ประชาชนในตาบลมีข้าวกินทุกครัวเรือนจนครบรอบฤดูการผลิตใน
รอบปี มีการดาเนินงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในพื้นที่ตาบลดังนี้
๑) ข้าวและโรงสี ศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน สนับสนุนในการกระจายพันธุ์ข้าวจ้าวพันธุ์หอมมะลิ ๑๐๕ ข้าว
เหนียว พันธุ์ กข.๖ ส่งเสริมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การทานาด้วยระบบปลอดสารเคมี เป็นแหล่งเรียนรู้ จุด
สาธิตการทานาเมล็ดพันธุ์ กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในตาบลและนอกตาบลในการ
ผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ ด้ว ยมาตรฐานการรั บรองเกษตรอินทรี ย์ ทาให้ไ ด้กิ นข้ า วที่ปลอดภั ย เพิ่มราคาข้ า วที่
จาหน่ายมากกว่าท้องตลาดร้อยละ ๑๕ โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ บ้านโคกน้อย บ้านโคกใหญ่ บ้านโคก
จาน บ้านแอมเจริญ ส่งเสริมกิจกรรมลงแขกการทานาในระดับประถมศึกษาสร้างหลักสูตรท้องถิ่น โรงสีอ่อน
สีเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่าผลการผลิตทางการเกษตรโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นด้วยการรับซื้อข้าว GAP จาก
สมาชิกและจาหน่ายข้าวสารในชุมชนและนอกชุมชนให้บริการสีชาวให้กับข้าวประชนฟรี ใช้ประโยชน์จากแกลบ
นามาทาปุ๋ยหมักชีวภาพ รา ปลายข้าว ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ เป็ด ไก่ โรงเรียนชาวนา กิจกรรมในการ
ลงแขกทานา เรียนรู้การทานาปลอดสารเคมี การลดต้นทุนการผลิต
๒) พืชผักและสมุนไพร นอกเหนือจากการทานาปลูกข้าวกินเองในตาบลแล้วยังมีการส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกพืชผักและสมุนไพรไว้กินเอง ในครัวเรือน พื้นที่ริมถนนในหมู่บ้านครบ ๑๒ หมู่บ้าน ไม่ซื้อผักกิน
๓ ชนิด ตะใคร่ ข่า แมงลัก เป็นต้น กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรได้ดาเนินการอย่างเข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว มีรายได้จากการจาหน่ายขมิ้นชัน ไพล ตระไคร้หอมสด ใบมะขามแห้ง ใบหนาดสด บอระเพ็ด
และสมุนไพรอื่นๆ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรสามรถสร้างเครือข่ายของกลุ่มในอาเภอตระการพืชผลถึงจานวน ๔๐
กลุ่ม โดยการสนับสนุนของโรงพยาบาลตระการพืชผล มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เป็นสถานที่
ทางานร่วมกันของคนในหมู่บ้าน สมุนไพรที่ปลูกได้ถูกกลับนามาใช้รักษาคนในชุมชนที่เป็นสมุนไพรปลูกตาม
ระบบอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐาน กลุ่มปลูกเผือกเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ มีการบริหารจัดการการใช้
น้าที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์แหล่งน้า ถ่ายทอดประสบการณ์ในการ
ปลูกเผือกที่หัวใหญ่ มีรายได้ ๑ ไร่มากกว่าทานา ๑๐ ไร่
๓) การเลี้ยงสัตว์ สามารถที่จะสร้างรายได้และลดการซื้ออาหารบริโภคในตาบล เพิ่มปริมาณการใช้
ปุ๋ยจากมูลสัตว์มากขึ้น มีกลุ่มที่ดาเนินกิจกรรมที่สนับสนุนระบบอาหารชุมชนดังนี้ กลุ่มโคเนื้อแม่พันธุ์ กลุ่ม
เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มกองทุนเลี้ยงโค กระบือกลุ่มเลี้ยงไก่ลูก ผสมพันธุ์พื้นเมืองกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ บ่อดิน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม กลุ่มเลี้ยงกบ

๒. ระบบสนับสนุนอาหารชุมชนประกอบ มี ๖ ระบบ ดังนี้ ๑) ศูนย์เรียนรู้ทางด้ายการเกษตร ๒)
ปุ๋ยอินทรีย์ ๓) ตลาดการแปรรูปอาหารและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ๔)กองทุนและสวัสดิการ ๕)การดูแล
สุขภาพ ๖)การจัดการทรัพยากรเพื่ออาหารปลอดภัย
๑) ศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร เป็นระบบที่สนับสนุนงานระบบอาหารชุมชนสามารถขับเคลื่อน
และกระจายประสบการณ์ ถ่ า ยทอดความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม การรวมตั ว ของเกษตรกรเพื่ อ วางแผนพั ฒ นา
“ปลูกอยู่ปลูกกิน” ที่โคกจาน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๐

เวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ครั้งที่ ๒
ตอน : ระบบอาหารชุมชน มั่นคง ปลอดภัย

การเกษตรภายใต้หลักการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการกาหนดแผนการพัฒนาพื้นที่
ด้วยตนเองเพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยศูนย์เรียนรู้ทาหน้าที่ใน
การสนับสนุนด้านการบริการ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งการให้ข้อมูล ข่าวสารการเกษตร ที่สาคัญแก่
เกษตรกรในลั ก ษณะบูร ณาการ ณ จุดเดียว มีศู นย์เรี ยนรู้ ใ นพื้ นที่ ต าบลจ านวน ๕ ศู นย์เรี ยนรู้ ดัง นี้ ๑)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจาตาบลโคกจาน ๒)ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ (กศน.) ๓)ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาบลโคกจาน ๔)ศูนย์จัดการศัตรูพืชตาบลโคก
จาน ๕)โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นระบบสนับสนุนการทาการเกษตรโดยลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มผลการผลิตทางการเกษตรโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มที่
รวมตัวกันนาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มาหาแนวทางแก้ไขโดยนาความรู้จากสื่อ หน่วยงาน และจากการ
ทดลองทาในพื้นที่มาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และขยายผลถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในตาบลให้หันมาทา
การเกษตรปลอดสารที่ไม่ใช้สารเคมิ แต่เน้นการจัดการตามขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงเก็บเกี่ยว การ
ใช้ธรรมชาติจัดการปัญหา และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาประยุกต์ใช้กั บองค์ความรู้ใ หม่จากหน่ว ยงาน
ภายนอก มีกลุ่มกิจกรรมในการขับเคลื่อนดังนี้ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและวิสาหกิจปุ๋ยอัดเม็ดตาบลโคกจาน
๓) ตลาด การแปรรูปอาหาร และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน มี ๓ ระบบย่อย ได้แก่ (๑)ตลาดนัดชุมชน
บ้านโคกน้อย บ้านไร่ดง (๒)การแปรรูปอาหาร (๓) งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
(๑) ตลาดนัดชุมชนบ้านโคกน้อย บ้านไร่ดงตลาดนัดชุมชนบ้านโคกน้อย บ้านไร่ดง และร้านค้าชุมชน
มีการดาเนินกิจกรรมในเรื่องการกระจายอาหารที่เกิดขึ้นในตาบลจากการปลูกกินเหลือขาย เลี้ยงสัตว์ เกิดเอง
ตามธรรมชาติ กระจายให้กับผู้บริโภคในตาบลเองและนอก
(๒) การแปรรูปอาหาร กลุ่มทาหน่อไม้ส้ม กลุ่มแปรรูปอาหารจากเผือก กลุ่มผลิตข้าวกล้องงอก
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มทาน้าพริกแจ่วบอง กลุ่มทาไข่เค็ม กลุ่มปลานิลแดดเดียว กลุ่มแม่บ้าน เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนนอกเหนือจากการบริโภคโดยตรงแล้วมีการแปรรูปเพื่อการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าเกษตร
(๓) งานหัตถกรรมพื้นบ้าน กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กลุ่มพานบายศรี กลุ่มสานแห
กลุ่มเย็บเสื้อผ้า กลุ่มทาลวดหนาม กลุ่มทาเตียงจากไม้ไผ่ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มไพหญ้าคา กลุ่มน้ายาล้าง
จาน เป็นงานที่เสริมรายได้จากการประกอบอาชีพทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการรวมกลุ่มทาอาชีพเสริม
๔) กองทุนและสวัสดิการ มี ๒ ระบบย่อย ได้แก่ (๑) กองทุนเพื่อการผลิต (๒) กองทุนเพื่อสวัสดิการ
สามารถอธิบายของระบบย่อยได้ดังนี้
(๑) กองทุนเพื่อการผลิต ประกอบด้วย กองทุนธนาคารข้าวหมู่ที่ ๑-๑๒ กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๒
ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนร้านค้า ออมวันละบาทเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนเลี้ยงโค กระบือ ตาบลโคกจาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในตาบล สามารถส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของชุมชน คือ ลดรายจ่ายในการซื้อ
ข้าวไว้บริโภค ซึ่งมีการฝากถอนข้าวเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ขาดแคลนข้าวบริโภค ในด้านสุขภาพคือ มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี และในด้านสังคม คือ คนในชุมชนช่วยเหลื อกัน แบ่งปันกันระหว่างคนในชุมชน สร้างความ
สามัคคีให้คนในชุมชน ส่งผลให้สถานการณ์ชุมชนมีข้าวไว้สารองไวในยามขาดแคลน และเป็นธนาคารเมล็ด
พันธุ์เมื่อยามจาเป็น สามารถเป็นแหล่งทุนให้กับคนในตาบลในการยืมประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็น
เงินทุนทั้งหมด ๑,๑๐๔,๐๘๒ บาท
(๒) กองทุนเพื่อสวัสดิการ ประกอบด้วยฌาปณกิจศพหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุตาบลโคก
จาน กองทุนสวัสดิการตาบลโคกจาน(ออมวันละบาท) กองทุนอาสาสมัครตาบลโคกจาน กองทุนชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกจาน ฌาปนกิจอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาบลโคกจาน ส่งผลกระทบเพื่อแก้ไข
“ปลูกอยู่ปลูกกิน” ที่โคกจาน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกจาน อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๑

เวทีขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ครั้งที่ ๒
ตอน : ระบบอาหารชุมชน มั่นคง ปลอดภัย

ปัญหาความเดือดร้อนของประขาชนทุกเพศทุกวัยในตาบล มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ เกิดการรวมกลุ่มทา
กิจกรรม บริหารกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการ ช่วยให้ประชาชนรู้จักการออม เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มี
สวัสดิการเสริม ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย สร้างฐานความอารีเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชน มี
เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการในตาบลจานวน ๓,๐๒๖,๐๐๐ บาท
๕) การดูแลสุขภาพ เป็นระบบที่หนุนเสริมระบบอาหารชุมชนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพเชิงรุก เป็นกลไกหลักที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความรู้
ด้า นสุ ข ภาพ ทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคสู่การปรับพฤติ กรรมการบริโภคอาหารเพื่อ
ป้องกันและจัดการโรค ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโคกจาน ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ชมรมสร้างสุขภาพบ้านโคกจาน ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกจาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกน้อย) กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่มนวด
แผนไทย กลุ่มรักษ์สุขภาพ(แปรรูปสมุนไพร) กลุ่มหมอสูตร หมอพราหมณ์ กลุ่มหมอโบราณ กลุ่มกลองยาว
กลุ่มสรภัญญะ
๖) การจัดการทรัพยากรเพื่ออาหารปลอดภัย มี ๓ ระบบย่อย (๑)การจัดการน้า (๒)การจัดการป่า
โคกน้าคา (๓)การจัดการขยะ มีรายละเอียดดังนี้
(๑) การจัดการน้า ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้าเพื่อการเกษตร กลุ่มจัดการน้า(ฝายแม้ว) ระบบประปา
หมู่บ้าน ตาบล อ่างเก็บน้าห้วยระเว ห้วยระเว ห้วยพ่อเฒ่า ห้วยกวางโตน ห้วยไผ่บ้าน ห้วยศาลา ห้วยหิ้งช้าง
ห้ ว ยผี ผ่ ว น ส่ ง ผลกระทบในเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมเพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อการท า
การเกษตร
(๒) การจัดการป่าโคกน้าคา ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านจัดการป่า(หมู่ที่ ๒,๑๐,๑๒) ส่งผล
กระทบในการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่มีการอนุรักษ์ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม มีเฝ้าระวังไฟป่าของกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ เช่น เห็ด หน่อไม้ แมลงต่างๆ และพืชสมุนไพร
(๓) การจัดการขยะประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน(จัดการขยะ) ตาบลโคกจาน เครือข่ายศูนย์
ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน(ศสอ.) ดาเนินกิจกรรมส่งผลให้สามารถนาขยะที่สาม
รถกลับมาทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ บารุงพืชผัก และส่งเสริมให้เด็ กและเยาวชนรู้จักการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน
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เรื่องเด่นของระบบอาหารชุมชนตาบลโคกจาน

“ทุกครัวเรือนต้องมีข้าวกิน”
คนในตาบลโคกจานมองข้าวเป็นปัจจัยที่สาคัญหลักของคนในตาบล มีความจาเป็นต้องส่งเสริมให้คน
ในตาบล “ปลูกข้าวเอง เก็บไว้กินเอง เก็บไว้ทาพันธุ์” เริ่มตั้งแต่ทุกครัวเรือนมีที่ทากิน ดูแลรักษาบารุงดิน มี
ความรู้ในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ทาพันธุ์ การปลูกข้าวด้วยการลงแขกดานา ทานาเองลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้าง
แรงงาน ร่วมกันจัดการน้าในระดับไร่นาลาห้วยสาธารณะให้เอื้อต่อการทานา ใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวลงแขก
จัดตั้งกองทุนธนาคารข้าวครอบคลุมทั้งตาบลเป็นคลังอาหารให้ ชุมชน มีโรงสีที่สามารถแปรรูปเป็นข้าวกล้อง
ให้ชุมชนกิน ซึ่งระบบอาหารชุมชน ข้าว ในตาบลโคกจานสามารถสะท้อนให้เห็นว่าวิถีของคนในตาบลทีบ่ ริโภค
ข้าวเป็นหลักขาดอะไรขาดได้แต่ข าดข้าวที่ยุ้งฉางจะทาให้ชีวิตล าบาก จาการที่ตาบลโคกจานมีข้า วกิ น ทุ ก
ครัวเรือน ข้าวในระบบอาหารชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ทุกกลุ่มประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
ปลูกอยู่ ปลูกกิน
ถึงแม้พื้นที่ในตาบลโคกจานจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้า ทานาได้ปีละครั้ง ต้องอาศัยน้าฝนมี
พื้นที่ทั้งหมด ๔๔,๐๕๑ ไร่ พื้นที่ทานา ๓๙,๓๐๐ ไร่ จานวนประชากรทั้งหมด ๑,๔๗๕ ครัวเรือน ครัวเรือนทานา
๑,๑๒๗ ครัวเรือน ผลผลิตข้าวเฉลี่ยตาบลโคกจาน1 ๓๐๐ กิโลกรัมต่อปี ตาบลโคกจานจะมีผลผลิตรวมทั้งหมด
๑๑,๗๙๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี(๑๑,๗๙๐ ตัน) การบริโภคข้าวของคนในครัวเรือนตาบลโคกจานเฉลี่ย2 ๑,๘๐๐
กิโลกรัมต่อปี คนในตาบลโคกจานจะบริโภคข้าวจานวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี(๒,๖๕๕ ตัน)เฉลี่ยสมาชิกใน
ครัวเรือนมีจานวน ๖ คน จะมีข้าวที่เหลือจากการเก็บไว้บริโภค จานวน ๙,๑๓๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี (๙,๑๓๕
ตัน) หากพื้นที่เกิดภัยพิบัติ หรือฉุกเฉิน ประชาชนในตาบลโคกจานจะมีข้าวเหลือไว้บริโภคต่อไปอีก ๓ ปี ๕
เดือน นอกจากทุกครัวเรือนในตาบลโคกจานมีข้าวกินแล้วมีกองทุนช่วยเหลือกันเมื่อยามฉุกเฉิน มีกองทุน
ธนาคารที่สามารถแบ่งปันเมื่อยามขาดแคลนมีธนาคารข้าวทุกหมู่บ้านเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อจาเป็น ศูนย์พันธุ์ข้าว
ชุมชนเป็นแหล่งกระจายข้าวพันธุ์ดีให้กับชุมชน เกิดการอาสาช่วยเหลือกัน เช่น การลงแขกทานา การทานา
รวมที่เป็นนาของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตาบล ๔ แห่ง ศูนย์เรียนรู้ในระดับตาบลสามารถถ่ายทอด
ความรู้ใหม่ๆและภูมิปัญญาการทานา ช่วยลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ปลูกจนถึง
การแปรรูป มีกองทุนสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ และเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
นอกจากการปลูกข้าวเพื่อกินในตาบลโคกจานแล้วยังมีการปลูกพืชผัก และสมุนไพรการด้วยดาเนิน
โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับตาบล ร่วมประกวดระดับอาเภอ และระดับจังหวัด โดย
เน้นกิจกรรมลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเฉพาะการปลูกพืช ผักสวนครัวรั้วกินได้ในพื้นที่ริมถนนในหมู่บ้านครบ
๑๒ หมู่บ้าน ไม่ซื้อผักกิน ๓ ชนิด คือ ตะใคร่ ข่า แมงลัก ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรในตาบลโคก
จาน เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ส นใจสมัค รสมาชิ ก เข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ปุ๋ย อิ น ทรี ย์ อัด เม็ ด ต าบล ร่ ว มกั บ
สานักงานเกษตรอาเภอตระการพืชผลจัดตั้ง ศูนย์จัดการศัตรูพืชอาเภอตระการพืชผลเพื่อถ่ายทอดการเพาะ
เชื้อชีวภาพเพื่อกาจัดศัตรูพืชให้กับเกษตรกรในตาบลโคกจานสามารถขยายและถ่ายทอดการนาใช้เชื้อชีวภาพ
เพื่อกาจัดศัตรูพืชในข้าว มันสาปะหลัง สนับสนุนจัดตั้งตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้าชุมชน เกิดอาสาสมัครในการ
ดูแลรักษาและป้องกันโรคด้วยอาหารเพื่อสุขภาวะจานวน ๓๐ คน สร้างข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มปลูกเผือกใน
การบริหารจัดการใช้น้าจัดตั้งกฎ ระเบียบ กติกา การเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การ
ห้ามจับสัตว์น้าในฤดูวางไข่ การห้ามใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ใกล้แหล่งน้าสาธารณะสร้างความร่วมมือกับ
๑

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยของจังหวัดอุบลราชธานี ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จานวน ๓๒๕ กิโลกรัมต่อไร่ ที่มาข้อมูล กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่องข้อมูลเอกภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๕๗ จาก http://www.moac.go.th
๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวเฉลี่ย ๔๘๕ กิโลกรัมต่อปี ที่มาข้อมูล รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก www.gotoknow.org/posts
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ผู้นาชุมชน ประชาชนในตาบลและโรงเรียนประถมศึกษาในตาบล ก่อสร้างฝายชะลอน้าลาห้วยสายต่างๆใน
ตาบลโคกจานเพิ่มปริมาณน้า น้า ในช่วงฤดูแล้งทั่วทั้งตาบล จานวน ๒๔ ฝายในแต่ละปีทาให้มีน้าไว้สาหรับทา
การเกษตรและให้สัตว์เลี้ยง และยังได้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการขุดลอกลาห้วยที่ตื้นเขิน ขุด
สระน้าในไร่นา จานวน ปีละ ๑๐๐ บ่อ และสร้างฝายกักเก็บน้า ทาให้ลดปัญหาน้าเค็มและมีปริมาณ ปีละ
๓๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มน้าบาดาลให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ในตาบลโคกจานหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๒ ซึ่งเป็นป่าโคกน้าคา ในพื้นที่มีการอนุรักษ์ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม มีเฝ้าระวังไฟป่าของกรรมการหมู่บ้าน
เพื่อเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่มีเห็ด หน่อไม้ แมลงต่างๆ และพืชสมุนไพร เป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน
ต่อไป
นอกจากการดาเนินงานพัฒนาระบบอาหารชุมชนในตาบลโคกจานที่ผ่านมาแล้วนั้น ยังมี งานและ
กิจกรรมที่ต้องการพัฒนาโดยพิจารณาจากงานประจาที่มีกิ จกรรมที่ดาเนินการอยู่แล้วและต่ อยอด เพิ่ม
กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่ ต อบสนองระบบอาหาร ท าให้ เ กิ ด แนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ส นั บ สนุ น การท า
การเกษตรของชุมชน มี ๒ แนวทาง คือ ๑)การพัฒนาระดับหมู่บ้านด้วยการจัดการ ลาห้วย อ่างเก็บน้าที่มีอยู่
ในตาบล ด้วยการจัดทาข้อมูล ปริมาณน้า เส้นทางเดินของน้า ลักษณะการใช้น้าแต่ละพื้นที่ และนาใช้ เพื่อ
วางแผนออกแบบ สร้างฝายแบบชั่วคราว(ฝายแม้ว)หรือฝายถาวร(ฝายน้าล้น)และสร้างเครือข่ายการใช้แหล่ง
น้าร่วมกันระหว่างตาบลและนอกตาบล ๒)การพัฒนาระดับครัวเรือน ด้วยการสนับด้านรถขุดดิน จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อขุดสระน้าในไร่นา และปรับพื้นที่ให้เหมาะในการทาการเกษตร
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๑๔

