สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘

สมัชชาสุขภาพ ๘. มติ ๑
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

สุขภาวะชาวนา: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีแ่ ปด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง สุขภาวะชาวนา: การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา ๑
ตระหนัก ว่าสุขภาวะเป็ นภาวะของมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางกาย จิต ปญั ญาและสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็ นองค์รวมอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจนขึ้นจึงแบ่งสุขภาวะของชาวนาเป็ น ๒ ระดับ คือ
สุขภาวะภายใน ได้แก่ สุขภาวะทางด้านจิตใจ ปญั ญา ความรอบรู้ เป็ นต้น และสุขภาวะภายนอก ได้แก่
สุขภาวะทางกาย เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม เป็ นต้น ปจั จัยทีก่ ระทบต่อสุขภาวะชาวนามีความซับซ้อนและ
รุนแรงมากขึน้
ตระหนัก ว่าการสร้างสุขภาวะชาวนาจําเป็ นต้องอาศัยการขับเคลื่อนระดับกลุ่มและเครือข่ายทัง้ ใน
ระดับชุมชน ตําบล จังหวัด ภูมภิ าคและชาติ ทีท่ ํางานร่วมกันอย่างบูรณการ วางเป้าหมายให้ครอบคลุมทัง้
การแก้ปญั หาเฉพาะหน้าทางด้านต้นทุนการผลิตและรายได้ และการยกระดับให้ชาวนามีความเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ ครอบครัวและชุมชน มีความมันคง
่ และมีศกั ยภาพในการดํารงชีวติ แบบพึง่ ตนเอง ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กังวลและห่วงใย ว่าหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับชาวนานัน้ มีจํานวนมาก แต่การบริหารราชการ
แผ่นดินยังคงแยกส่วนงานตามกระทรวง ทบวง กรม ทําให้นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงานยัง
ขาดการบูรณาการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดช่องว่างระหว่างความสําเร็จกับปญั หา จึงทําให้
เกิดองค์กรภาคเอกชน มูลนิธสิ มาคม สถาบันวิชาการ องค์กรอิสระและภาคประชาสังคม (สภาเกษตรกร
แห่งชาติ สหพันธ์สมาคมชาวนาไทย) เข้ามาช่วยเสริมหนุ นเติมเต็ม แต่เนื่องจากชาวนาเป็ นเกษตรกรที่มี
จํา นวนมากจึง เกิด การจัด ตัง้ ที่ห ลากหลาย การรวมตัว เพื่อ ทํา งานร่ว มกัน ยัง มีน้ อ ย ทํา ให้ข าดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนที่มพี ลังซึ่งเป็ นของชาวนาเอง นอกจากนี้การดําเนินงานของรัฐจะเป็ นภาพรวมของ
เกษตรกรทําให้ขาดนโยบายทีเ่ ฉพาะเจาะจงต่อชาวนา
เข้าใจ ว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็ นเครือ่ งมือใหม่ทน่ี ่ าจะเป็ นประโยชน์ในสถานการณ์ปจั จุบนั
โดยเฉพาะเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรีเข้าใจถึงความทุกข์อนั แสนสาหัสของ
ชาวนาที่ได้รบั ผลกระทบจากนโยบายประชานิยมที่ประสบปญั หาและเมื่อประเทศไทยมีรฐั ธรรมนู ญฉบับ
ชัวคราวปี
่
๒๕๕๗ มีการกําหนดให้มกี ารปฏิรูป ๑๑ ด้าน ซึ่งมิได้กล่าวถึงเรื่องสุขภาวะชาวนาโดยตรง หาก
สามารถพัฒนาเป็ นนโยบายสาธารณะได้นอกจากจะใช้เป็ นกรอบและเชื่อมร้อยนโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ
แล้ว ยังจะสามารถส่งมอบให้หน่ วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณายกระดับเป็ นนโยบายเพิม่ เติม ส่งผลให้
เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะชาวนาอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นต่อไป

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๒
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ชืน่ ชม ความพยายามของชาวนา และภาคีองค์ก รเครือข่ายต่ าง ๆ ที่ได้เ คลื่อนไหวขับ เคลื่อ น
ในรูป แบบต่ าง ๆ ทําให้คนไทยได้ต่ืนรู้และต้องการปฏิรูป เรื่องสุขภาวะของชาวนาซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่ งของ
การปฏิรปู ประเทศไทยอย่างเอาจริงเอาจัง
ชืน่ ชม สภาเกษตรกรแห่งชาติ สหพันธ์สมาคมชาวนาไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ชาวนา ทีไ่ ด้แสดงเจตนารมณ์และความตัง้ ใจจริงทีต่ อ้ งการให้องค์กรชาวนาเกิดความเป็ นเอกภาพ เป็ นพลัง
ในการต่อรองพิทกั ษ์ผลประโยชน์ของชาวนา สร้างความเป็ นธรรมและความเข้มแข็ง เพื่อศักดิ ์ศรีและคุณภาพ
ชีวติ ชาวนาที่ดขี น้ึ และพึ่งตนเองให้มากที่สุด ซึ่งทุกเรื่องที่เสนอจะมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง มีเหตุผล และมีความ
เป็ นไปได้ของการเรียกร้องและข้อเสนอ โดยมองมิตทิ งั ้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสหพันธ์สมาคมชาวนาไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น เครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรียร์ ายย่อย สํานักงานกองทุนฟื้ นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ เป็ นต้น ทําหน้ าที่เป็ นผูป้ ระสานงานกับหน่ วยงานราชการ เช่น กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงยุ ติ ธ รรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ เป็ นต้น รวมทัง้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) เครือข่ายผูบ้ ริโภค องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคธุรกิจ เพื่อดําเนินงานด้านต่าง ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาวะชาวนา ได้แก่ ส่งเสริมการผลิตทีป่ ลอดภัยจากสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพชื และ
การตัดต่อพันธุกรรม ให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุ นการใช้หลักการตลาดนํ าการผลิต เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวติ ชาวนาให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยังยื
่ น
๒. ขอให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปญั หาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ทัง้ ระดับชาติและระดับจังหวัด พิจารณาการปรับปรุงกลไกและ
โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย หน่ วยงาน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชาวนา โดยมีผแู้ ทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผูแ้ ทนสหพันธ์สมาคมชาวนาไทย และองค์กรของชาวนาอื่น ๆ
เข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
๓. ขอให้สภาเกษตรกรระดับจังหวัด ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเครือข่ายชาวนารุ่นใหม่ กลุ่ม
ผูผ้ ลิตปุ๋ยจากธรรมชาติท่เี ข้าใจวิถีการดํารงชีวติ แบบชาวนา ปราชญ์ชาวบ้าน มหาวิชชาลัยชุมชนชาวนา
เกษตรกร เป็ นต้น โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ในการเรียนรู้เพื่อยกระดับสร้างความร่วมมือ และ
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ส่งเสริมสนับสนุ นการพัฒนาองค์กรชาวนาทุกระดับทุกพื้นที่ให้มคี ุณภาพ เช่น การจัดทําแผนชุมชนทุก
หมู่บา้ นให้เหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่ การจัดการฐานทรัพยากรการผลิตข้าวโดยชุมชน (ดิน นํ้า ป่า) ศูนย์ขา้ ว
ชุมชน ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุข์ า้ ว ศูนย์เรียนรูช้ ุมชนเพือ่ ส่งเสริมด้านกสิกรรม ศูนย์เรียนรูส้ ขุ ภาวะชาวนาทัง้ ในและ
นอกระบบ เป็ นต้น
๔. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพจิ ารณาร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ในเอกสารสมัชชาสุขภาพ
๘ / หลัก ๒ / ผนวก ๑ เพือ่ เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนในระดับพืน้ ที่
๕. ขอให้เ ลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่ง ชาติร ายงานความก้า วหน้ า ต่ อ สมัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
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