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ค�ำน�ำ

	 การบรรลุเป้าหมาย	10	ปี	เพื่อให้	“ประชาชนบริโภคอาหารสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่

ยั่งยืน”	อันจะเอื้อต่อการลดความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(NCDs)	นั้น	หากมองย้อนไป

ในช่วงระยะ	 15	 ปีที่ผ่านมาของแผนอาหาร	 คือตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2549	 และในฐานะที่เคยด�ารง

ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารส�านัก	 5	 และประธานกรรมการก�ากับทิศแผนอาหาร	ท�าให้

เห็นถึงผลงานที่แสดงถึงศักยภาพและต้นทุนจ�านวนมากในหลายลักษณะ	 ตั้งแต่ต้นทุนความรู	้

ต้นทุนผู้คนเครือข่าย	ต้นทุนด้านการขับเคลื่อนนโยบาย	มาตรการ	หรือกฎหมายต่างๆ	ที่ภาคี

ได้ร่วมมือกับแผนอาหารด�าเนินการอย่างส�าคัญ

	 ที่น่าสนใจคือ	 เรื่องอาหารก�าลังได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึน	ทั้งภายใน	 สสส.	 ที่ประเด็น

อาหารได้ถูกหยิบยกให้เป็น	1	ใน	8	ประเด็นของ	สสส.	ที่จะได้รับการผลักดันร่วมกันจากส�านัก

ต่างๆ	 ในหลายมิติและแง่มุม	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น	 เชื่อได้ว่าจะท�าให้อาหารเป็น

ปัจจัยการส่งเสริมสุขภาพที่ดีตามที่	สสส.	ได้ตั้งเป้าหมายไว้	คือ	“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต	

สังคม	และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดี”

	 หนงัสือเรือ่ง	รวมพลงัสร้างระบบอาหารสขุภาวะอย่างย่ังยนื วาระครบรอบ 20 ปี สสส.	ถอื

เป็นการจดัการความรูไ้ด้ในระดบัหนึง่	เพราะประกอบด้วยบทความทีร่วบรวมขึน้จากกรณศีกึษา

ทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิประเด็น	และการจดัการความรูโ้มเดลทีส่�าคญัๆ	ซึง่เชือ่ได้ว่าจะเป็นต้นทนุ

ส�าคัญต่อการน�าไปสู่การขยายผลได้	 เพราะการขยายผลไม่ใช่แค่เป็นยุทธศาสตร์	 แต่จะต้องมี

กลไกปฏิบัติการจริงด้วย	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ทั้ง	2	ลักษณะ	คือในระดับปฏิบัติการและ

ในระดับยุทธศาสตร์ร่วมกัน	

	 ท้ายสุดนี้	ขอขอบคุณและยินดีกับทุกฝ่ายที่ได้ขับเคลื่อนงานอาหารในช่วง	15	ปีที่ผ่านมา	

และหวังว่าจะได้ขับเคลื่อนแผนอาหารให้บรรลุเป้าหมายในอีก	10	ปีข้างหน้านี้ร่วมกัน

รศ.นพ.ปัญญา	ไข่มุก

ที่ปรึกษาส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ



6

ค�ำน�ำ

	 นับแต่ปี	 2549	 เป็นต้นมา	 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะได้ขับเคลื่อนประเด็นอาหารสู่ความ

ตระหนกัรูข้องสงัคมไทย	และส่งผลต่อการสร้างสุขภาพทีด่ถ้ีวนหน้าอย่างมนัียส�าคญั	ได้แก่	การ

พัฒนาเน้ือหาอาหารทั้งด้านโภชนาการท่ีดีในหลายประเด็น	 เช่น	 งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่	การขับเคลื่อนเรื่องการลดการบริโภคหวาน	มัน	เค็ม	ด้านความปลอดภัยและด้านความ

มั่นคงทางอาหาร	เป็นต้น	

	 นอกจากนั้นยังด�าเนินการให้มีการพัฒนารูปธรรมและตัวแบบด้านอาหารในระดับพื้นที	่

ได้แก่	 โรงเรียนอาหารสุขภาวะ	 โรงเรียนอ่อนหวาน	 โรงพยาบาลสีเขียว	 โรงพยาบาลอ่อนเค็ม	

กลุม่เกษตรกรรมยัง่ยนื	ช่องทางตลาดสีเขยีว	กลุ่มผูบ้ริโภค	การเกษตรในเมอืง	การพฒันาจดัการ

อาหารริมบาทวิถีให้มีความสะอาดและสุขอนามัย	 เป็นต้น	 รวมทั้งการผลักดันนโยบาย	 และ

มาตรการทีส่่งผลต่อสภาพแวดล้อมอาหารและโภชนาการท่ีด	ีการสือ่สารประเด็นอาหารต่อสงัคม

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ของสังคมในวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ

	 การเรียบเรียงเนื้อหางานด้านอาหารของหนังสือเล่มนี้เนื่องในวาระครบรอบ	 20	ปี	 สสส.	

ล้วนมาจากการร่วมแรงร่วมใจในการประมวลประสบการณ์	ความรู้	และการขับเคลื่อนงานของ

ภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ		นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเผยแพร่แล้ว	ยังน�าไป

สู่การรวบรวมงานของแผนอาหารไว้ให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและการท�างานด้านอาหารสขุภาวะ				ผลงานเหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึการเชือ่มร้อยผูค้น	

องค์กร	 ที่ได้ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอาหารให้มีสุขภาวะในหลายลักษณะดังที่

กล่าวมาแล้ว	 	หวังใจว่าจะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าที่จะน�าไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม	มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

ประภาศรี	บุญวิเศษ	

กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ		

ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่	5
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	 “ประชาชนบริโภคอาหารสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน”	เป็นเป้าหมายที่	สสส.	และ

ภาคีเครือข่ายร่วมกันก�าหนดและออกแบบการท�างานเพื่อสนับสนุนการท�างานให้บรรลุผลดัง

กล่าว	ยุทธศาสตร์หนุนเสริมที่ส�าคัญคือการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการความรู้		ไปพร้อมๆ	

กบัการขบัเคลือ่นทางสงัคมและนโยบาย	คอืการตระหนกัถงึการสร้างพลงัความรู	้พลงัผูค้น	และ

พลังความร่วมมอื	คอืยทุธศาสตร์เรือ่งความรอบรูด้้านอาหาร	พลเมอืงอาหาร	และชมุชนอาหาร	

ที่เป็นทั้งวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นอาหารสู่สังคม

	 แต่อย่างไรก็ตาม	สถานการณ์ด้านอาหารนับว่ามีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ	จ�าเป็น

ต้องเน้นการออกแบบภูมินิเวศการขับเคล่ือนงานแผนอาหารเชิงบูรณาการและเชิงนวัตกรรม	

นอกจากนี้ผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 และ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่น้ี	 ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหาร	 โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณค่า

โภชนาการและความปลอดภัย	 และโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง	 ซึ่งแผน

อาหารได้สนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขข้อจ�ากัดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	

	 การจดัท�าหนงัสอืเล่มนี	้เพือ่ประมวลเนือ้หาและผลงานความส�าเรจ็ของแผนอาหารเพือ่สขุ

ภาวะ	ทีม่นีวตักรรมความรู	้นวตักรรมทางสงัคม	รวมถงึนวตักรรมการขบัเคลือ่นนโยบายทีถ่กูน�า

ไปขยายผลต่อ	ด้วยความร่วมมอือย่างดย่ิีงจากภาคทีัง้	3	กลุม่งาน	คอื	ภาคด้ีานโภชนาการ	ภาคี

ด้านอาหารปลอดภัย	และภาคีด้านความมั่นคงทางอาหาร	ที่ได้ช่วยกันประมวลเนื้อหารวมกว่า	

24	บทความ	หวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะมปีระโยชน์	ให้ความรู้และบทเรียนการท�างานท่ีผ่านมาของ

แผนอาหารไม่มากก็น้อย

ดร.นพ.ไพโรจน์	เสาน่วม			

ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการผู้อ�านวยการส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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บทนำา-เส้นทางแผนอาหาร

1
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•	12	•	

การพัฒนาแผนอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ทพญ.จันทนา	อึ้งชูศักดิ์

•	20	•

เส้นทางแผนอาหาร

เพื่อสุขภาวะสู่ยุทธศาสตร์

‘พลังความรู้ พลังผู้คน

พลังความร่วมมือ’ 

ทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ

•••••
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การพัฒนา
แผนอาหาร
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน	ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์1

1	 ประธานกรรมการกากับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
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	 อาหารเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลต่อโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง	(NCDs)	และสุขภาพโดยรวม	อาหาร

ทีดี่ช่วยป้องกันโรคและท�าให้คนมคีวามสขุ	แต่พฤตกิรรมบรโิภคเป็นเรือ่งซบัซ้อน	เป็นผลมาจาก

ปฏสิมัพนัธ์ของคนและสภาพแวดล้อมด้านอาหารทัง้ระดบัจลุภาคและระดบัมหภาค	การให้เพยีง

ความรู้อาจไม่แรงพอที่จะท�าให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้	 ต้องอาศัยการจัดการเชิงนโยบาย

และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	

	 ห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร	(Food	supply	chain)	หมายถึงกระบวนการที่อาหารจากฟาร์ม

ของเกษตรกรเดินทางมาถึงบนโต๊ะอาหารของเรา	ผ่านกระบวนการต่างๆ	ได้แก่	การผลิต	แปรรปู	

จัดจ�าหน่าย	บริโภค	และก�าจัดของเหลือจากการบริโภค	พูดง่ายๆ	คือขั้นตอนจากการผลิต	การ 

กระจาย	มาถึงการบริโภคนั่นเอง

	 โดยทีอ่าหารเคลือ่นอย่างเป็นระบบจากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภค	และเงนิทีผู้่บริโภคจ่ายส�าหรับ

อาหารจะย้อนกลับไปยังผู ้ที่ท�างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ทุกขั้นตอนจึงเกี่ยวข้องกับผู้คน	

ทรัพยากรธรรมชาติ	 เกิดเป็นการสร้างงาน	 เป็นรายได้	 และมีลักษณะเหมือนโดมิโน	 เมื่อส่วน

หนึ่งส่วนใดของห่วงโซ่ได้รับผลกระทบ	ทุกข้อต่อของห่วงโซ่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

	 โดยหลักการแล้ว	หากห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน	 เกษตรกร

ผูผ้ลติอยู่ใกล้กบัผู้บรโิภค	จะลดขัน้ตอนและระยะการเดนิทางของอาหาร	สายโซ่จึงสัน้ลง	ผูบ้ริโภค

ได้อาหารสดใหม่	รู้ที่มาของอาหาร	ท�าให้ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น	

กำรพัฒนำแผนอำหำรตลอดห่วงโซ่อุปทำน

ภำพที่ 1 กำรเคลื่อนตัวของอำหำรและเงินในห่วงโซ่อุปทำน

เกษตรกร ผูแ้ปรรปู
อาหาร

การเดินทางของเงิน

ผู้ขนส่ง
อาหาร

ร้านค้า
ปลีก, 
ห้าง

ผู้บริโภค

การเดินทางของอาหาร
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	 แต่หากเป็นระบบอาหารระดบัประเทศหรอืส่งออกอาหารไปต่างประเทศ	สายโซ่จะยาวข้ึน	

มีผู้ประกอบการ	 ผู้กระจายอาหาร	 ห้างค้าปลีกหรือแหล่งจ�าหน่ายเพิ่มเข้ามาเป็นข้อต่อในห่วง

โซ่มากขึ้น	มีผู้คนที่ได้รับประโยชน์ในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น	และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมาก

ขึ้นไปด้วย	จนต้องมีการจัดการเชิงระบบ	เช่น	การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้มั่นใจว่าได้อาหาร

ปลอดภยัและผลติโดยปฏบิตัดิต่ีอสิง่แวดล้อม	กระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกบัสมาชกิใน

ทุกข้อต่อของห่วงโซ่อุปทาน	 และทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรได้เข้าถึงการเรียนรู้	 บริการด้าน

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม	

แผนอำหำรเพื่อสุขภำวะกับกำรเชื่อมต่อ
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
	 ในระยะเริ่มต้น	 (พ.ศ.2546–2554)	 โครงการด้านอาหารได้รับการสนับสนุนภายใต้แผน

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	 ต่อมาในระยะที่	 2	 (พ.ศ.2555–2563)	 ได้ยกระดับขึ้นเป็น 

แผนงาน	ชือ่	แผนอาหารเพ่ือสขุภาวะ (แผน 14)	ภายใต้การบรหิารของส�านกัสร้างเสรมิวถีิชีวิต

สขุภาวะ	(ส�านัก	5)	โดยแบ่งเป็น	3	กลุม่หลกัตามประเดน็ยทุธศาสตร์	คอื	ความมัน่คงทางอาหาร 

อาหารปลอดภัย และโภชนาการ	 การบริหารแผนใช้แนวคิด	 “ระบบอาหาร”	 เพื่อบูรณาการ

ภาคีเครือข่ายทั้งสามกลุ่มให้เชื่อมต่อกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน	โดยมีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย	

	 จากปัญหาสขุภาพของคนไทยทีมี่ภาวะอ้วน	รวมทัง้เจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัมากข้ึน

เป็นล�าดับ	 ในฐานะที่	 “อาหาร”	 เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อทั้งภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 

ในทางวิชาการพบว่า	หากเพิ่มการบริโภคผักผลไม้	ธัญพืช	และอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม	ลด

อาหารประเภทไขมนั	โซเดยีม	และน�า้ตาลลง	จะลดภาวะอ้วนและโรคไม่ตดิต่อเรือ้รังลงได้อย่าง

มีนัยส�าคัญ	
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	 ในระยะเวลา	 10	 ปีที่ผ่านมา	 แผนอาหารจึงมุ่งเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยซึ่งยัง

บริโภคต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีแนะน�าอยู่มาก	 ลดการบริโภคไขมัน	 โซเดียม	 และน�้าตาลของคนไทยซึ่ง

บรโิภคมากกว่าเกณฑ์ทีแ่นะน�าอยูม่าก	เมือ่สิน้สดุแผนระยะที	่2	แม้จะไม่บรรลตัุวชีว้ดัเชงิสุขภาพ

ได้อย่างชัดเจนนัก	แต่สิบกว่าปีมานี้ได้ก่อให้เกิดนโยบายรูปธรรมซึ่งเอื้อต่อวิถีชีวิตสุขภาวะของ

ประชาชนในระยะยาวหลายเรื่อง	เช่น	

	 เพิม่ค่าอาหารกลางวนัรายหวัของนกัเรยีนระดบัชัน้อนุบาลและประถมศกึษาจาก	13	บาท

เป็น	20	บาท	ในปี	2557	และเพิ่มเป็น	21	บาทในปีการศึกษา	2565,	พ.ร.บ.	ภาษีสรรพสามิต	

พ.ศ.2560	 ให้จัดเก็บภาษีเครื่องด่ืมตามปริมาณความหวาน,	 พ.ร.บ.	 ควบคุมการส่งเสริม 

การตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	 พ.ศ.2560,	 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแบน 

สารเคมี	“พาราควอต-คลอร์ไพรีฟอส”	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2563	เป็นต้น

	 อาหารท่ีมไีขมนั	โซเดยีม	และน�า้ตาลสงู	ส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรปูทีผ่ลติจากกระบวนการ

อุตสาหกรรม	การจดัการจงึเป็นการท�างานเก่ียวกบัส่วนประกอบอาหาร	ฉลาก	การตลาดอาหาร	

การให้ความรูป้ระชาชน	นโยบาย	และการจดัสภาพแวดล้อม	แต่การเพิม่อัตราการบริโภคผกัผล

ไม้ที่ปลอดภัย	ต้องท�าให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง	(Available)	ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย	(Ac-

cessible)	และราคาไม่แพง	(Affordable)	โอกาสพฒันาทัง้สามส่วนไปพร้อมๆ	กันจะเป็นไปได้สงู	

หากระบบจัดการนี้อยู่ในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน

	 การด�าเนนิงานของแผนอาหารในระยะที	่2	มกีารเย่ียมเยยีนพืน้ทีแ่ละจดัเวทพีดูคยุมากขึน้	

เกิดการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์และสรุปบทเรียนร่วมกันของภาคีและกรรมการ	โดยการหนุนเสริม

จากนักวิชาการภายนอก	ท�าให้มองเห็นโอกาสต่อยอดฐานการท�างานเดิม	 เช่น	ขยายจากการ

ปลูกพืชผกัอินทรย์ีไปสูก่ารส่งเสรมิผกัจากพชืยนืต้นซึง่ปลอดสารเคมโีดยธรรมชาต,ิ	ส่งเสรมิการ

กนิผกัผลไม้ตามฤดกูาล,	ศกึษาพชืผกัผลไม้จากแหล่งอาหารธรรมชาต	ิฯลฯ	ท�าให้การขบัเคลือ่น

ด้านการผลิตซึ่งเป็นข้อต่อท่อนแรกในระบบห่วงโซ่อุปทาน	 เชื่อมต่อกับความมั่นคงและความ

ปลอดภัยอาหารอย่างบูรณาการ	
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	 ส่วนด้านบริโภค	 ภาคีอาหารของ	 สสส.	 ส่วนใหญ่ท�างานกับโรงเรียน	 โรงพยาบาล	 และ

องค์กรขนาดใหญ่	 เพ่ือส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย	 มีการสร้างต้นแบบโรงเรียนท่ีส่ง

เสริมให้เด็กปลูกผักอินทรีย์และเล้ียงสัตว์เพื่อเป็นอาหารและการเรียนรู้	 เป็นที่ประจักษ์ว่าหาก

เด็กปลูกผักเอง	 เด็กจะกินผักมากขึ้น	 ขณะเดียวกันภาคีอีกกลุ่มหนึ่งมีฐานการท�างานกับโรง

พยาบาล	 ก็พัฒนาต้นแบบที่เชื่อมการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ในท้องถิ่นเข้าสู่โรงพยาบาล	 เม่ือ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในปี	2560	นับเป็นการเปิด

หน้าต่างแห่งโอกาสให้ขยายการจบัคูเ่กษตรกรกบัผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่ในระดบัพืน้ท่ีเพิม่ขึน้อกีเป็น

จ�านวนมาก

	 การพูดคุยในวงเสวนา	เช่น	“ผู้ปกครองปลูกผักอินทรีย์แล้วส่งขายที่อื่น ลูกหลานเราเองใน

โรงเรยีนกลบัไม่ได้กิน”, “อยูสุ่รินทร์แต่ต้องซือ้ผกัทีม่าไกลจากตลาดไท”,	“โรงเรียนต้องซือ้อาหาร

จากต่างจังหวัดเกือบ 100% งบค่าอาหารนักเรียนไปที่อื่นหมด”	 ฯลฯ	 น�าไปสู่การจุดประกาย

ความคิดว่า	หากส่งเสริมให้อาหารโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก	 รวมทั้งอาหารโรงพยาบาลมาจาก

วัตถุดิบปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่นเอง	 น่าจะเกิดการพัฒนาแบบเสริมพลัง	 (Synergy)	 ท้ังด้าน

อาหารปลอดภัย	 เศรษฐกิจชุมชน	 ความเข้มแข็งชุมชน	 การเรียนรู้ของเด็กและผู้คนที่เกี่ยวข้อง

ตัง้แต่ต้นทางจนถงึบรโิภค	(Food	education)	จะเกิดการเชือ่มต่อห่วงโซ่อุปทานจากเกษตรกรถงึ

ผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ในชมุชนเองทีชั่ดเจนขึน้	เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างเกษตรกรกบัโรงเรยีนและ

โรงพยาบาล	 การหารือกันอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ภาพของระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานใน

ระดับชุมชนชัดเจนขึ้น	 ภาคีกลุ่มผลิตเริ่มจับคู่กับโรงเรียนหรือโรงพยาบาลในชุมชนของตนเอง	

ภาคีอีกกลุ่มหน่ึงจัดท�าแผนที่แหล่งผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อให้โรงเรียนและโรงพยาบาลหาแหล่ง

ผลิตได้ง่ายขึ้น	 อีกกลุ่มหนึ่งท�างานด้านส่งเสริมตลาดชุมชน	 ตลาดในโรงพยาบาลหรือหน่วย

ราชการ	 เพื่อเป็นแหล่งกระจายอาหารให้ผู้คนเข้าถึงง่าย	 กว่าร้อยละ	 70	 ของภาคีแผนอาหาร

ปฏิบัติการในชุมชนอยู่แล้ว	 หากพัฒนาต่อยอดจากงานเดิม	 ก็จะน�าไปสู่ระบบอาหารท้องถิ่น

ตามที่วาดหวังได้
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	 แผนอาหารเพือ่สขุภาวะ	ระยะที	่3	นบัจากปี	2564	เป็นต้นไป	ยังคงเน้นการท�างานทีเ่ชือ่ม

ต่อกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 และมองผลลัพธ์ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ

สุขภาพ	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 แผน

หลักระยะ	3	ปี	 (พ.ศ.2565–2567)	ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่	3	เป็นเรื่อง	“ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ

อาหารชุมชนและเครือข่ายคุ้มครองทางสังคม”	โดย	สนับสนุนวิถีการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ในระดับครัวเรือนและชุมชน, สร้างความเชื่อมโยงผลผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะจากเกษตรกรสู่ผู้

บรโิภคอย่างเป็นรปูธรรม และพัฒนาระบบตลาดชมุชนหรือช่องทางการตลาดทีห่ลากหลาย เพือ่

การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง

	 การน�าอาหารจากชุมชนเข้าสู่ร้านอาหาร	 ครัวโรงเรียน	 ครัวโรงพยาบาล	 หรือองค์กรใน

ชุมชน	เป็นหลักการเดียวกับแนวคิด	“Farm-to-table”	คือกินอาหารสดใหม่ที่แหล่งผลิต	โดยไม่

ผ่านร้านขายหรอืตัวแทนจ�าหน่ายนอกชมุชน	ท�าให้เงนิยังหมนุเวยีนอยูใ่นท้องถ่ิน	หลายประเทศ

มนีโยบายส่งเสรมิระบบอาหารท้องถ่ินอย่างจรงิจังและเพิม่มากข้ึนเร่ือยๆ	เช่น	รัฐแคลิฟอร์เนีย

หรือโอเรกอนในสหรัฐอเมริกา	 เมืองออนแทริโอในแคนาดา	 บางเมืองในออสเตรเลีย	 เกาหล	ี

และญี่ปุ่น	จนกระทั่งมีการจัดท�าหลักสูตรหรือคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นหลักเป็นฐาน	เป็นที่น่ายินดี

ว่า	ประเทศไทยเองกม็ร้ีานอาหารทีบ่รกิารผกัสดจากไร่	หรอืเชือ่มโยงอาหารท้องถิน่กบัการท่อง

เที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	

	 วิกฤติการณ์โควิด-19	ท�าให้เราเรียนรู้ว่า	หากห่วงโซ่อาหารมีข้อต่อยาว	การปิดเมืองและ

ข้อจ�ากัดในการขนส่งจะท�าให้ห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารต้องหยุดชะงัก	 แต่หากอาหารมาจาก

ชุมชนหรอืท้องถิน่	ไม่ต้องขนส่งไกล	ผลกระทบจะน้อย	ผูค้นสามารถปรับตวัฟ้ืนคนืสู่สภาพปกติ

ได้เรว็ขึน้	หลายฝ่ายจงึให้ความส�าคญักบัระบบอาหารท้องถิน่ในภาวะวกิฤตมิากขึน้เรือ่ยๆ	ระบบ

อาหารในระดบัท้องถ่ินอาจเป็นได้ทัง้ในชมุชนชนบทและชมุชนเมอืง	รวมทัง้การส่งเสรมิให้ปลกู

เองเล็กๆ	น้อยๆ	ในครัวเรือน	อาหารท้องถิ่นสร้างการเชื่อมโยงของผู้คนในชุมชน	เป็นฐานให้

ผู้คนปรับตัวได้เร็วหากเกิดวิกฤติ	การบริโภคอาหารในท้องถิ่นเป็นเรื่องดีต่อสิ่งแวดล้อม	เพราะ
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ลดพลังงานจากการขนส่งและบรรจุภัณฑ์	 การพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่นจึงเป็นการพัฒนา

ฐานรากที่มั่นคงด้านอาหารและสังคม	 หากมีพื้นท่ีด�าเนินการมากพอ	 จะส่งผลถึงการพัฒนา

ระดบัประเทศ	แผนอาหารจงึร่วมเตมิเตม็การพัฒนาระบบอาหารของประเทศ	ด้วยการสนับสนุน

ระบบอาหารในชุมชนแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ควบคู่กับส่งเสริมการบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาวะในภาพรวม	

	 ขอขอบคุณกรรมการและภาคีแผนอาหารทุกคนที่มีส่วนร่วมคิดร่วมท�างาน	 เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย	“ประชาชนมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน”
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‘พลังความรู้	
พลังผู้คน	
พลังความร่วมมือ’

เส้นทำงแผนอำหำรเพื่อสุขภำวะสู่ยุทธศำสตร์

โดยทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
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	 เมื่ออาหารกลายมาเป็นภาระสุขภาพ	 ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย	 ในปีหนึ่งๆ	 มีทั้งการ

สูญเสียชีวิตผู้คนและเม็ดเงินจ�านวนมาก	สสส.	ที่ถือก�าเนิดขึ้นในปี	พ.ศ.2544	จึงเห็นถึง

ความส�าคัญของการขับเคล่ือนสุขภาพเชิงรุกในประเด็นอาหาร	 และเริ่มด�าเนินงานแผน

อาหารเพือ่สขุภาวะในปี	2549	มาจนถงึปัจจบุนั	รวมเวลา	15	ปี	หากทบทวนเส้นทางการ

ส่งเสริมสุขภาพในเรื่องอาหารแล้ว	อาจแบ่งออกได้เป็น	3	ช่วงคือ

ประมวลต้นทุนสู่ยุทธศาสตร์บูรณาการ

 ปี 2549-2564 ปี 2565-2574

แผนอาหาร
เพื่อ

สุขภาวะ

กลไกโหนด

•	เกษตรกรรม	 	
	 ยั่งยืน	5	ล้านไร่
•	ภาษีน้�าตาล
•	ร่างภาษีเกลือ	
•	กฎหมายนมแม่
•	ฉลากโภชนาการ
•	แบนสารเคมี
	 เป็นต้น

•	ความรอบรู้อาหาร

•	พลเมืองอาหาร

•	ชุมชนอาหารพัฒนารูปธรรม
พื้นที่ 80%

เคลื่อน
ประเด็น

20%

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3

โภชนาการความมั่นคง
ทางอาหาร

ความปลอดภัย
อาหาร

โรงพยาบาล

ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

โรงเรียน

พลังผู้คนและ
ชุมชนที่มี
ความรอบรู้
ด้านอาหาร

ภาคี

เส้นทำงแผนอำหำรเพื่อสุขภำวะสู่ยุทธศำสตร์
‘พลังควำมรู้ พลังผู้คน พลังควำมร่วมมือ’
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ช่วงที่หนึ่ง 
กำรพัฒนำเนื้อหำและแนวทำงเคลื่อนงำนโภชนำกำร 
ควำมปลอดภัยอำหำร และควำมมั่นคงทำงอำหำร
	 อาหารมีประเด็นมากมายที่สร้างปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพและนับวันจะเพิ่ม

ปัญหาสุขภาพให้มากขึ้น	จึงมีจุดเริ่มต้นในช่วงแรกที่ส�านัก	2	ซึ่งดูแลเรื่องปัจจัย

เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ	และส�านัก	3	ซึ่งดูแลงานด้านชุมชนพื้นที่	โดยประเด็น

อาหารและสขุภาพเรือ่งแรกๆ	ทีไ่ด้มกีารขบัเคลือ่นคอื	‘การเลีย้งลกูด้วยนมแม่’ 

เพราะชีวิตเร่งรีบท�าให้แม่ไม่มีเวลาเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่ในช่วงทารก	 โครงการ	

‘คนไทยไร้พงุ’	เพือ่แก้ปัญหาภาวะอ้วนของคนไทยทีก่�าลังพุง่สูงข้ึน	และปัญหา

การบริโภคน�้าตาลมากเกินและงานของ ‘เครือข่ายไม่กินหวาน’	ตามด้วยเรื่อง

ความไม่ปลอดภัยของอาหาร	 โดยเฉพาะการปนเปื้อนสารเคมีในพืชผักผลไม้	

ประเด็น	 ‘ความปลอดภัยของอาหาร’	 ยังโยงไปถึงเรื่องการผลิตอาหารแบบ

เกษตรย่ังยนื	และประเดน็	‘ความมัน่คงทางอาหาร’	ในฐานะการได้มาซึง่อาหาร

ทีม่คุีณภาพอย่างถ้วนหน้าและย่ังยืน	การพฒันาเนือ้หาและความรู ้(Content 

management)	ด้านอาหารและโภชนาการของ	สสส.	 ได้เคลื่อนสู่การรับรู้ของ

สงัคมผ่านงานสือ่สารสาธารณะ	มกีารจดัการด้านการสือ่สาร การรณรงค์ทาง

สังคม (Media advocacy)
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ช่วงที่สอง 

กำรพัฒนำพื้นที่รูปธรรมและกำรขับเคลื่อนเชิงประเด็นอำหำรและโภชนำกำร
 การสร้างพ้ืนท่ีรูปธรรม	 เป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่ท�าให้เน้ือหาและประเด็น

อาหารมรีปูแบบ	ตัวอย่าง	หรอืกรณศีกึษาเรือ่งการจดัสภาพแวดล้อมด้านอาหาร	

สามารถสื่อสารต่อสังคมวงกว้าง	และที่ส�าคัญยิ่งคือ	น�าไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อ

ขับเคลื่อนมาตรการและนโยบาย	 การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมของแผนอาหาร	 มี

พ้ืนที	่(Setting)	เพ่ือการพัฒนาตวัแบบ	(Models)	ทีม่จีดุเน้นส�าคญัคอื	การบรโิภค

ผักและผลไม้ให้ได้	 400	กรัมต่อวัน	ลดอ้วนให้น้อยกว่าร้อยละ	10	 โดยมีพื้นที่

ด�าเนินงาน	ได้แก่

 “โรงเรยีนอาหารสขุภาวะ”	เน้นการส่งเสรมิโภชนาการและอาหารปลอดภยั	

เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ให้ได้สัดส่วนกับกลุ่มแป้งและโปรตีน	 โดยเฉพาะเร่ือง

ภาวะอ้วนของเด็ก	มีโครงการที่น่าสนใจ	ได้แก่	

	 1.	โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน	 ที่นอกจากรณรงค์ให้โรงเรียนงดขายน�้า

อัดลม	ขนมหวาน	และขนมกรุบกรอบ	และยังเน้นเรื่องการบริโภคผักและผลไม้

ในเมนูอาหารของเด็กนักเรียน	

	 2.	โครงการเด็กไทยแก้มใส	มทีัง้โภชนาการสมวยัและการเพิม่เมนผัูกผลไม้	

	 3.	โครงการสวนผักคนเมือง	ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนด�าเนินการ	 ผนวก

กับกิจกรรมท�าแปลงผักในโรงเรียนที่มีหลายโครงการด�าเนินงาน	 อันมีเหตุผล

ส�าคัญคือ	การบริโภคผักผลไม้ควรมีความปลอดภัย	และการซื้อผักจากตลาดก็

มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารเคมี	

	 การเข้าถึงพืชผักปลอดภัยท่ีหลายโครงการนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นริเริ่ม

ขึ้น	ได้แก่	โครงการมูลนิธิเอ็มโอเอ	โครงการมูลนิธิไบโอไทย	และโครงการขนาด

กลางอกีหลายโครงการ	ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงผลผลติพชืผักจากเกษตรกรทีผ่ลติ
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แบบไร้สารเคมตีัง้แต่เกษตรกรรมย่ังยนื	เกษตรอินทรีย์	เกษตรธรรมชาต	ิในพืน้ที่

ต่างๆ	น�ามาสู่การเชื่อมโยงกับครัวโรงเรียน	เป็นรูปแบบของระบบอาหารชุมชน

ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเชิงสถาบันคือโรงเรียนร่วมมือกัน	 แม้อาหารกลางวันเด็ก

นักเรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาส่วนมากจะยงัไม่สามารถท�าได้ครบทุกมือ้	

ทั้ง	5	วัน	เพราะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น	ต้องการการพัฒนาให้มากขึ้น	และพื้นที่

ด�าเนินงานในลักษณะการเชื่อมโยงกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มเกษตรกรชุมชน	ได้แก่	

โมเดลบ้านจอมพระ	จ.สุรินทร์	ครัวใบโหนด	จ.สงขลา	กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เขา

ไม้แก้ว	จ.ปราจีนบุรี	และสวนซุ้มแซง	จ.มหาสารคาม	เป็นต้น

 “กลุ่มผู้ผลิตอินทรีย์และตลาดสีเขียว”	 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก

เกษตรเคมสีูเ่กษตรกรรมยัง่ยนืรปูแบบใดก็ตาม	ความท้าทายต่อไปคอื	การมช่ีอง

ทางจ�าหน่ายและการสื่อสารเรื่องอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	 ในช่วงนี้แผน

อาหารและภาคจีงึพัฒนาตลาดสเีขยีวขึน้	ทัง้ในเขตเทศบาลจงัหวดัต่างๆ	หน่วย

งานองค์กร	โรงพยาบาล	รวมถงึตลาดสเีขยีวแห่งแรกในกรงุเทพฯ	ทีอ่าคารรเีจ้นท์

เฮาส์	ซึ่งบริษัทสวนเงินมีมาเป็นผู้ด�าเนินงาน	ส่งผลให้แนวคิดเรื่องตลาดสีเขียว

ในเมอืงขยบัขยายเป็นตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เกต็	(Farmer	market)	ในพ้ืนทีต่่างๆ	

ตลาดเขียวกรีนเนอรี่	อาทิ	ที่สยามสแควร์	และสยามดิสคัฟเวอรี่	 รวมถึงตลาด

สุขใจที่ด�าเนินการโดยสามพรานโมเดล	 ที่ช่วยให้คนเมืองเข้าถึงอาหารและ

ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ	เป็นต้น

 “โรงพยาบาลกับอาหารปลอดภัยและโภชนาการทีด่”ี	โรงพยาบาลเป็นพืน้ที่

ส�าคัญแห่งหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติเพ่ือให้ดูแลตนเองและ

ป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมเร่ือง

อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ	โดยเฉพาะโรงพยาบาลอ�าเภอที่อยู่
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ในชนบท	ท�าให้มโีอกาสและความเป็นไปได้สงูทีจ่ะท�างานกบัเกษตรกรใน

พืน้ที	่เพือ่น�าผลผลติพชืผกัผลไม้ไร้สารเคมสู่ีครัวโรงพยาบาล	และผลักดัน

เรื่องการจัดเมนูอ่อนหวาน	เมนูลดเค็ม	มีตัวอย่างโรงพยาบาลอาหารสุข

ภาวะ	ได้แก่	โรงพยาบาลลบัแลและโรงพยาบาลอ�าเภอในจงัหวัดอุตรดิตถ์	

ลพบุรี	ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	สงขลา	กระบี่	และราชบุรี	เป็นต้น	ซึ่งการ

ขยายงานออกไปได้	เกิดจากปัจจัยส�าคัญ	2	ประการคือ	

	 1.	การสร้างรูปธรรมพ้ืนท่ี	 ท�าให้เกิดความรู้และประสบการณ์กลไก

การท�างานระดับปฏิบัติการ	ทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ	

	 2.	การผลักดันระดับนโยบายเรื่องโรงพยาบาลสีเขียว	โดยเฉพาะใน

ระดับอ�าเภอ

	 “ผูบ้รโิภคคนเมอืงกบัอาหารและโภชนาการทีดี่”	มกีารเผยแพร่ความ

รู ้และกิจกรรมสร้างความตระหนักในกลุ่มผู ้บริโภคในเขตเมือง	 เช่น	

โครงการกินผัก	 400	 กรัม	 โครงการสวนผักคนเมือง	 โครงการกรีนเนอรี	่

สามพรานโมเดล	เลมอนฟาร์ม	รวมทั้งงานด้านโภชนาการทั้งเรื่องนมแม่

ในสถานประกอบการ	 เรื่องฉลาก	 อย.	 การลดปริมาณการบริโภคเกลือ

โซเดยีม	ความรูเ้รือ่งการบรโิภคไขมนัให้ถกูวธิ	ีและการลดปริมาณน�า้ตาล	

เป็นต้น

 การขับเคลื่อนด้านนโยบาย	 ภาคียุทธศาสตร์ท่ีมีความพร้อมด้วย

ต้นทุนหลายลักษณะ	 ได้แก่	 ต้นทุนด้านพื้นที่เชิงประจักษ์	 ต้นทุนความรู้

เชงิวิชาการ	ต้นทนุทางการเมือง	รวมถึงต้นทนุการสือ่สารประเดน็การขบั

เคล่ือนกับสังคม	 ท�าให้แผนอาหารสามารถขยายผลเชิงยุทธศาสตร์และ

นโยบายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
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ช่วงที่สำม
แผนอำหำรระยะ 10 ปี (ปี 2565-2574) 
พลังควำมรู้ พลังผู้คนที่มีควำมรับผิดชอบ พลังควำมร่วมมือ
	 ท่ามกลางความท้าทายและแนวโน้มวิกฤติต่างๆ	ตั้งแต่	ภาวะภูมิอากาศ

แปรปรวน	การพฒันาและขยายตัวของเมอืง	สังคมดจิทิลั	ความเหล่ือมล�า้ทาง

สังคมและโรคอุบัติใหม่	 แผนอาหารจะท�าสร้าง	 พลังความรู้	 พลังผู้คน	 พลัง

ความร่วมมือในด้านอาหารและโภชนาการ	ได้อย่างไร

วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว
กินไม่หลากหลาย

การผูกขาดช่องทาง

ภาษีน้ำาตาล
ร่างภาษีเกลือ

VSอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการอาหารท้องถิ่น

01
0102

04

06

03
03

05

พรบ.แบน
3	สารเคมี

นมแม่

ประกาศฉลาก
โภชนาการ

ห้ามผลิต	ห้ามน�าเข้า
ห้ามจ�าหน่าย
ไขมันทรานส์์

02

ประกาศโรงคัดบรรจุพืช
ผักผลไม้ด้วยแนวทาง	

GAP/GMP

นโยบาย
เกษตรยั่งยืน
5	ล้านไร่

นโยบาย
ปลูกพืชร่วมยาง

แนวทางสวนผักคนเมืองต่อ
การพัฒนาพื้นที่เมือง05

04

งบอาหารกลางวัน	20	บาท
และการผลักดันเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
(Green	Procurement)

พืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
(ไร่อ้อย	ปาล์ม	ยางพารา)

พื้นที่อาหารลดลง
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ความรอบรู้

ด้านอาหาร

ชุมชนอาหาร

พลเมือง

อาหาร

ควำมรอบรู้ด้ำนอำหำร
	 ความรอบรู้อาหาร	ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย	3	กลุ่มงานส�าคัญ	ได้แก่	ธงโภชนาการ	

ความมั่นคงทางอาหาร	และวัฒนธรรมอาหาร	ความรู้ด้านอาหารในแต่ละพื้นที่

ชุมชนอำหำร 
	 ชุมชนอาหารคอื	การออกแบบความร่วมมอืบนฐานต้นทนุทางสงัคมของพืน้ทีผ่สานกบัการ

สร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อให้ผู้คนได้รับความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิง

ปฏิบัติ	และมาร่วมมือกันจนเกิดการเข้าถึงอาหารที่มีสุขภาวะนั้นเอง

พลเมืองอาหาร (Food Citizenship) หมายถึง	 คนหรือผู ้คนที่ตระหนักถึงศักยภาพ 

สิทธิ	 บทบาท	 หน้าที่ในการเข้าถึงและบริโภคอาหารที่มีสุขภาวะ	 โดยสร้างการเปลี่ยนแปลง

ทั้งต่อตนเองและสังคม

ชุมชนอาหาร (Food Community)	หมายถึง	พื้นที่ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความตระหนัก

และน�าสู่การร่วมสร้างอาหารที่ดี	 ท�าให้เกิดการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายปลอดภัย	 ทั่วถึง	

เป็นธรรม	อาทิ	การพัฒนาโรงเรียนอาหารสุขภาวะ	โรงพยาบาลอ�าเภอสีเขียว	ตลาดสีเขียว

ชุมชน	 การร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารให้มีทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มากข้ึนในราคาที่ 

เหมาะสมเป็นธรรม	เป็นต้น

พลเมืองอำหำร 
	 พลเมอืงอาหาร	คอื	พลงัของผูค้นทีร่บัผดิชอบด้าน

อาหาร	และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง	เบื้องต้นคือ

การตระหนักและเห็นว่าภาคีโครงการคือ	 พลเมือง

อาหาร	 ภาคีโครงการตระหนักและเห็นศักยภาพของ

ผู้คนในพืน้ทีท่ีร่่วมขับเคล่ือนงานการสร้างรูปธรรมพืน้ที่

ว่าคือ	พลเมืองอาหาร	เป็นล�าดับๆ	ไป
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หมายถงึ	การประยกุต์ใช้ข้อมลูเกีย่วกบัการ
เลอืกกนิ	การไตร่ตรองอย่างมวีจิารณญาณ
ถึงผลของการเลือกอาหารที่มีต่อสุขภาพ
ส่วนบุคคล	ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่มา	Health	Promotion	International

ความรู้เรื่องอาหารและการผลิตที่สร้าง 
ความมั่นคงทางอาหารและรับมือวิกฤติ	

(Foodresilience)

หมายถึง	 ความคิดอ่านเกี่ยวกับอาหารใน
ทุกมิติ	 ทั้งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหาร	 อาหารปลอดภัย	
โภชนาการ	รวมทัง้ภมูปัิญญาชาวบ้าน	ทีน่�า
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ	ตั้งแต่การเลือก	การเตรียม	การ
ปรงุ	การกนิ	มกีารเข้าถึงข้อมลูทีช่่วยในการ
คิด	 วิเคราะห์ตัดสินใจ	 ลงมือปฏิบัติการ	
บอกต่อ	ขยายผล

•	 ต้นทุนอาหารในพื้นที่
•	 วิถีการกิน	การผลิต
•	 พืชอัตลักษณ์	Local	knowledge

•	 ความรู้โภชนาการอาหารตามกลุ่มวัย			
	 คุณค่า	เพียงพอ
•	 รสชาติอาหาร	หวาน	มัน	เค็ม
•	 นมแม่

ความรอบรู้ด้านอาหาร

ผสานความเชี่ยวชาญ

และต้นทุนความรู้อาหารของพื้นที่

ธงโภชนาการ

ความมั่นคงทาง
อาหาร

วัฒนธรรมอาหาร

อาหาร
ปลอดภัย

ความรอบรู้ด้านอาหาร (Food Literacy)	หมายถึง	ความคิดอ่านเกี่ยวกับอาหารใน

ทกุมติ	ิทัง้ความรู้จากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งความมัน่คงอาหาร	อาหารปลอดภยั	โภชนาการ	

รวมทั้งความรู้จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน	 ที่น�าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอาหารที่ดี

ต่อสขุภาพ	ตัง้แต่การเลอืก	การเตรียม	การปรุง	การกิน	มกีารเข้าถงึข้อมลูทีช่่วยในการ

คิดวิเคราะห์ตัดสินใจ	ลงมือปฏิบัติ	บอกต่อ	ขยายผล
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	 “ธงโภชนาการ”	ความรู้ที่มีความแม่นย�าเชิงวิชาการ	มีความชัดถึงปริมาณ

คุณค่าอาหารที่คนในแต่ละวัยควรได้รับในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด

	 “ความมัน่คงทางอาหาร”	การท�าให้ผูค้นตระหนกัถงึทีม่าของอาหาร	มคีวาม

รู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอาหาร	 นอกจากการกินส่งผลต่อ

ร่างกายแล้ว	 ยังส่งผลต่อระบบนิเวศอาหารในภาพรวมด้วย	 อาทิ	 ความหลาก

หลายทางชีวภาพมีส่วนต่อคุณภาพอาหารและโภชนาการ

	 “วัฒนธรรมอาหาร”	 การส่งเสริมให้ผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้น�าศักยภาพและ

ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดพัฒนา	 ร่วมกับความรู้และ

การค้นพบใหม่ๆ	ทางวิชาการ	

ก้ำวไปกับ 10 ปีแผนอำหำรฯ
	 นับแต่ปี	 2565	 เป็นต้นไปการขับเคลื่อนงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

จะนับหนึ่งส�าหรับ	10	ปีข้างหน้า	ด้วยวิสัยทัศน์	พลังความรู้	พลังผู้คนที่รับผิด

ชอบ	 พลังความร่วมมือ	 สร้างระบบอาหารชุมชน	 สร้างการขับเคลื่อนโยบาย

ระดบัประเทศจนเกิดสภาพแวดล้อมอาหารทีเ่อือ้ให้คนบนแผ่นดินไทยมสุีขภาพ

ที่ดีอย่างยั่งยืน
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2
ความมั่นคงทางอาหาร
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•	32	•

ความมั่นคงทางอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้  

สุภา		ใยเมือง

•	46	•	

20 ปี สสส.กับความมั่นคงทางอาหาร

อ.ชนวน	รัตนวราหะ

•	54	•

บันทึกเส้นทางการขับเคลื่อน

เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ 2560-2564

วิฑูรย์		เลี่ยนจ�ารูญ

•	62	•

‘เมื่อต้นผักงัดกับเหล็กกล้า’ การปกป้องชุมชน

อาหารของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

พลูเพ็ชร	สีเหลืองอ่อน

สุนทร	คมคาย

ศิริวรรณ	สิทธิกา

•	76	•

สวนผักคนเมือง ความมั่นคงทางอาหาร

ที่เชื่อมไปสู่การเป็นเมืองยั่งยืน

วรางคนางค์		นิ้มหัตถา

ศิริวรรณ	สิทธิกา

•••••
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ความมั่นคง
ทางอาหาร
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

สุภา ใยเมือง1

1	 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)
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	 อาหารมบีทบาทอยูใ่นชวีติประจ�าวนัของ

คนในสังคม	หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจ	 ให้มี

สุขภาพที่แข็งแรง	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว

อาหารไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็น

ของมนุษย์เท่าน้ัน	 อาหารยังเป็นเศรษฐกิจ	

เป็นการเมือง	เป็นสงัคมและวฒันธรรม	รวมท้ัง

เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม	 ที่

เชื่อมโยงวิถีชีวิต	 และการด�ารงชีพของคนใน

สังคม	 การเข้าถึงอาหารของทุกคนในสังคมจึง

เกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลายภายใต้ห่วงโซ่

อปุทานอาหาร	สะท้อนผ่านการให้ความหมาย

ของความมั่นคงทางอาหารที่มีทั้งประเด็น

ความเหลื่อมล�้า	 ความเป็นธรรม	 และความ

ยั่งยืน

	 ความมัน่คงทางอาหารไม่ได้เป็นเรือ่งการ

ผลิตและการบริโภคเท่านั้น	 แต่มีความหมาย

ครอบคลมุมติต่ิางๆ	ของห่วงโซ่ในระบบอาหาร	

เริม่จากระบบการผลติอาหารทีเ่กีย่วข้องกบัวถิี

ชีวิตของเกษตรกร	 สภาพแวดล้อมในการผลิต

ควำมมั่นคงทำงอำหำรที่ทุกคนเข้ำถึงได้

อาหาร	ทัง้ด้านการเข้าถงึทรัพยากรทีดิ่น	ป่าไม้	

แหล่งน�า้	พนัธกุรรม	และปัจจยัการผลิต	ระบบ

การผลิต	การดูแลรักษา	ตลอดจนการเก็บเกีย่ว

ผลผลติ	และหากพจิารณาห่วงโซ่ถงึผูบ้รโิภค	ยงั

มีมิติด้านการดูแลผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว	

การแปรรูปอาหาร	 ระบบการขนส่ง	 และการ

ตลาดอาหาร	ซึง่มทีัง้ตลาดขายส่งหรือขายปลกี	

ผ่านระบบตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวก

ซื้อ	 ตลาดนัดในชุมชนท้องถ่ิน	 ตลาดขายตรง

หรือตลาดออนไลน์	 ซึ่งมีการโฆษณาและการ

สื่อสารเชื่อมโยงถึงผู้บริโภค	

	 ภายใต้ห่วงโซ่อปุทานอาหารดงักล่าว	หาก

ระบบอาหารอยู่ภายใต้การก�าหนดและการ

จดัการของผู้ประกอบการรายใหญ่จ�านวนน้อย

รายตัง้แต่ทรพัยากรการผลติ	ระบบการผลติถึง

ผู้บริโภค	 ย่อมส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารท่ีมี

คุณภาพของคนในสังคม	 รวมทั้งโครงสร้างท่ี

ท�าให้เกษตรกรผูผ้ลติและผู้บรโิภคไม่มส่ีวนร่วม

ในการก�าหนดระบบอาหารของประเทศ	
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อำหำรคือสิทธิพื้นฐำน
	 การให้ความหมายของความมั่นคงทาง

อาหารทั้งในระดับสากลและระดับประเทศมี

ความหลากหลาย	 ความมั่นคงทางอาหารใน

ความหมายขององค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ	 คือ	 “การที่ทุกคนมีความ

สามารถในการเข ้า ถึงอาหารที่ เพียงพอ	

ปลอดภัยและมีโภชนาการทั้งในทางกายภาพ

และเศรษฐกิจ	 ในการตอบสนองต่อความ

ต้องการ	ความพึงพอใจในอาหารของพวกเขา	

เพื่อการมีชีวิตและสุขภาพที่ดี”	โดยแบ่งเป็น	4	

มิติย่อย	ได้แก่	1)	ความเพียงพอของอาหาร	2)	

การเข้าถึงอาหาร	 3)	 การใช้ประโยชน์ในด้าน

โภชนาการอาหาร	และ	4)	เสถียรภาพ	คือการ

มหีลกัประกนัด้านอาหารตลอดเวลา	ไม่มคีวาม

เสี่ยงจากการขาดแคลนอาหาร	

	 ในขณะเดียวกัน	 ยังมีแนวคิดอีกหลาก

หลายที่สะท้อนความแตกต่างในการเข้าถึง

ความมัน่คงทางอาหาร	แนวคดิหนึง่ทีส่�าคญัคอื	

แนวคิดเรื่อง	“สิทธิด้านอาหาร	(Food	Entitle-

ment)”	 ซึ่งมีรากฐานจากแนวคิดเรื่องสิทธิ

มนุษยชน	 สิทธิด้านอาหารจึงไปปรากฏอยู่ใน

กติการะหว ่างประเทศว ่าด ้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ความมั่นคง

ทางอาหารจึงเชื่อมโยงกับเร่ืองศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	 การเข้าถึงอาหารที่เป็นธรรม	และ

ขยายไปสู่ความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจ	

สังคม	การพึ่งตนเองด้านอาหาร	และสิทธิของ

เกษตรกรในการเข้าถึงฐานทรัพยากรในการ

ผลิตอาหาร	 และการก� าหนดนโยบาย

การเกษตรและอาหาร	 รวมถึงแนวคิดในเรื่อง

ระบบอาหารของชุมชนท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจ

อาหารท้องถ่ิน	 ที่วิเคราะห์เชื่อมโยงการผลิต

และการบริโภคอาหารที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจ

และรักษาส่ิงแวดล้อม	แนวคิดเร่ืองความมัน่คง

ทางอาหารดงักล่าว	จงึมเีป้าหมายให้ทกุคนเข้า

ถงึอาหารท่ีมคีณุภาพอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม	

โดยค�านงึถงึความยัง่ยนืในทางเศรษฐกจิ	สงัคม	

และสิ่งแวดล้อม

	 ประเทศไทยเป็นประเทศผูส่้งออกอาหาร	

แต่ยังมีคนจนที่เส่ียงต่อความไม่มั่นคงทาง

อาหารอยู	่สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 ได้ระบุตัวเลขคนจนในปี	 พ.ศ.2562	

ว่า	ก่อนเกดิวกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19	มคีนจน

อยู่ทีร้่อยละ	6.24	ในขณะทีต่วัเลขคนเกือบจน	

คอืกลุม่เสีย่งทีจ่ะเป็นคนยากจน	(กลุม่ทีอ่าจอยู่

ใต้เส้นความยากจน	 เมื่อได้รับผลกระทบจาก

ปัญหา	เช่น	การเจ็บป่วย	การว่างงาน	เป็นต้น)	
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มสีดัส่วนร้อยละ	7.79	ในขณะทีปี่	2563–2564	

เราต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-19	 ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารของ

คนจน	และมกีารคาดการณ์ว่าจ�านวนคนจนจะ

เพิ่มมากขึ้น	หากไม่มีมาตรการเยียวยาของรัฐ	

ยังไม่รวมตัวเลขของคนขาดสารอาหารใน

ประเทศ	 ซ่ึงข้อมูลจากองค์การอาหารและ

การเกษตรระบุว่า	ตัวเลขเฉลี่ย	3	ปี	ระหว่างปี	

2559–2561	 มีคนขาดสารอาหารจ�านวนร้อย

ละ	 7.8	 ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงระหว่างการมี

อาหารเพียงพอ	 การเข ้าถึงอาหาร	 และ

โภชนาการอาหาร	 ในขณะที่ตัวเลขการจัด

ล�าดับความมั่นคงทางอาหาร	โดย	The	Econ-

omist	 Intelligence	Unit	 ระบุว่า	ประเทศไทย

อยู่ในอันดับที่	 52	 จาก	 113	 ประเทศ	 นั่น

หมายความว่า	ความมัน่คงทางอาหารไม่ได้วดั

ที่ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ	 แต่อาจมีความ

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารที่

ยังมีความเปราะบางด้วย

		 นอกจากนั้น	 ความมั่นคงทางอาหารใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ยังมีปัญหาเรื่องความ

ปลอดภัยด้านอาหาร	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 และผู้บริโภคทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศมีความต้องการ

อาหารที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	 ความเข้มงวดต่อ

การน�าเข ้าอาหารที่มีความปลอดภัยของ

ประเทศต่างๆ	 มีเพิ่มมากขึ้น	 รวมถึงการปลูก

พืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีที่ไม่ได้เพียงแค่ส่ง

ผลกระทบต่อด้านสขุภาพและเศรษฐกจิเท่านัน้	

แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในดิน	 น�้า	

และระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมอันเนื่องจากการ

ใช้ทีด่นิเพือ่การผลติโดยไม่ได้ค�านงึถงึธรรมชาติ

และระบบนิเวศ	

	 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีส ่งผล 

กระทบต่อภาคเกษตรกรรม	ไม่ใช่การเผชญิกบั

ปัญหาภัยพิบัติ	 ฝนแล้ง	 น�้าท่วมเพียงอย่าง

เดียว	 แต่แบบแผนการตกของฝนที่เปลี่ยนไป	

ฝนไม่ตกตามเดือนที่เคยตก	มีระยะฝนทิ้งช่วง	

แดดที่ร้อนจัด	 และฝนที่ตกหนักมากในเวลา

เดียวกัน	อากาศที่ไม่หนาวหรือหนาวยาวนาน

ขึน้ในบางปี	มผีลต่อการออกดอกของข้าว	ของ

ไม้ผล	และระบบการปลูกผัก	เหล่าน้ีล้วนส่งผล

ต่อผลผลิตในภาคเกษตรและต่อความม่ันคง

ทางอาหารของประเทศด้วย	 หากรับมืออย่าง

ไม่มปีระสิทธภิาพและขาดการท�างานเชงิรุกใน

การปรับระบบเกษตรท่ีน�าไปสู่ความยั่งยืนทั้ง

ระบบนิเวศ	 สิ่งแวดล้อม	 และความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจและสังคม
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กำรพึ่งตนเองด้ำนอำหำร 

	 การพึ่งตนเองด้านอาหาร	 มีบทบาท

ส�าคัญในฐานะท่ีสร้างหลักประกันทางอาหาร

ทัง้ในระดบัครวัเรอืน	ระดบัชมุชนท้องถิน่	และ

ระดับประเทศ	 ในระดับประเทศจะชี้วัดด้วย

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอต่อ

การบริโภคภายในและการส่งออกเพื่อท�าราย

ได้ให้กับประเทศ	 จากการสร้างเครื่องมือชี้วัด

ความมั่นคงทางอาหารของมูลนิธิเกษตรกรรม

ยั่งยืน	(ประเทศไทย)	ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง

นักวชิาการและองค์กรภาคประชาสงัคม	พบว่า	

การพึง่ตนเองด้านอาหารในชมุชนจากการผลติ

และการหาอาหารจากธรรมชาติในช่วงก่อน

การระบาดของโควิด-19	 มีอัตราส่วนที่ลดลง	

แต่พึ่งพิงการซื้ออาหารเพิ่มมากข้ึน	 ชุมชนที่

ผลิตพืชเชิงเด่ียวและขาย	 เช่น	 ปลูกข้าวอย่าง

เดียวและขายข้าวเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายใน

ครวัเรอืน	ไม่ได้ผลติไว้กนิ	อาหารบริโภคในครัว

เรือนมาจากการซื้ออาหารเป็นหลัก	 จะพึ่ง

ตนเองด้านอาหารได้น้อยกว่าครัวเรือนทีม่กีาร

ผลติหลากหลาย	เช่น	ปลกูพชืเศรษฐกจิเป็นพืช

หลกัเพือ่ให้ครวัเรอืนมรีายได้	แต่มกีารปลกูพชื

ที่หลากหลายในแปลงเกษตร	 มีสวนครัวหลัง

บ้าน	 หรือมีการแบ่งสัดส่วนการผลิตไว้บริโภค

ในครัวเรือน	จะมีอัตราส่วนการพึ่งตนเองด้าน

อาหารได้มากกว่า	เมือ่เกิดวกิฤตก็ิพึง่พาตนเอง

ได้ในระดับพื้นฐาน	

	 อย่างไรก็ตาม	ในสถานการณ์การระบาด

ของโควิด-19	 ความมั่นคงทางอาหารเป็น

ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาก	เพราะสถานการณ์

ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงวิกฤติด้านสุขภาพ	 แต่

ยงัเป็นวกิฤตด้ิานเศรษฐกจิ	การปิดโรงงาน	ร้าน

อาหาร	ตลาด	และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ๆ	

ท�าให้คนตกงานจ�านวนมาก	การเพาะปลกูเพือ่

บริโภคจงึเป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจทั้งใน

เมอืงและชนบท	จากการส�ารวจผลกระทบและ

การปรับตัวในช่วงการระบาดของโควิด-19	

ความพยายามพึง่ตนเองด้านอาหารเพ่ือลดค่า

ใช้จ่ายในการบริโภค	 เป็นการปรับตัวอันดับ

แรกๆ	ของคนในเมืองและชนบท	การปลูกผัก

ไว้กินเองหรือการท�าเกษตรท่ีหลากหลายเพื่อ

การบริโภคของคนในชนบทมีเพิ่มข้ึน	 ขณะ

เดยีวกนัการทีค่นชนบทรุน่ใหม่และวยักลางคน

กลับบ้านเป็นจ�านวนมาก	เพราะการพึง่พงิราย
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ได้จากนอกภาคเกษตรหยุดชะงัก	 การผลิตใน

ภาคการเกษตรจึงไม่ใช่แต่เพียงให้มีอาหารกิน

อิ่มในแต่ละมื้อเท่าน้ัน	 แต่หมายถึงเศรษฐกิจ

ของครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย

	 ความมัน่คงทางอาหารในระดบัชมุชนของ

ชุมชนเมืองและชนบท	 จึงมีนัยของการจัด

สมดลุระหว่างการพึง่ตนเองด้านอาหารกบัการ

มีรายได้ที่มากพอส�าหรับซื้ออาหารมาบริโภค

ในครัวเรือน	 ซ่ึงอาจดูได้จากตัวเลขค่าใช้จ่าย

ด้านอาหาร	 จากรายงานของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติในปี	 2563	 พบว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย

ละ	35	ของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	หากไม่มีราย

ได้มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อ

อาหาร	 จะท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึง

อาหาร	โดยเฉพาะการบรโิภคอาหารทีค่รบถ้วน

ตามหลักโภชนาการ	

	 อย่างไรกต็าม	ความมัน่คงทางอาหารของ

ชุมชนในภาคเกษตรกรรม	 ยังหมายถึงการพึ่ง

พิงทรัพยากรที่เป็นต้นทุนการผลิตอาหาร	เช่น	

ที่ดิน	แหล่งน�้า	พันธุกรรม	 เป็นต้น	หรือพื้นที่

ป่าของชุมชนก็เป็นฐานอาหารของชุมชน	 ทั้ง

อาหารจากป่า	และการรักษาระบบนิเวศ	

	 ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินท�ากิน	 ต้องเช่าที่ดิน	

ถือเป็นต้นทุนส�าหรับการผลิต	 ในขณะที่

เกษตรกรไม่สามารถก�าหนดราคาผลผลิตเอง

ได้	 ท�าให้การสร้างความมั่นคงทางอาหารมี

ความหมายรวมถงึสทิธิในการเข้าถึงทรพัยากร

การผลติ	และการมส่ีวนร่วมในเศรษฐกจิอาหาร

ของเกษตรกรรายย่อย	

ฐำนทรัพยำกรพันธุกรรม
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
	 ทรัพยากรพันธุกรรมมีส่วนส�าคัญต่อ

ระบบการผลิตอาหาร	 ช่วยสร้างความหลาก

หลายทางชวีภาพในระบบการผลติ	ท�าให้ระบบ

อาหารมีวัตถุดิบที่หลากหลายและสร้างเมนู

อาหารที่หลากหลายได้	 เช่น	 พันธุ์ข้าวหลาก

หลายสายพนัธุ	์บางสายพันธุท์ีเ่ป็นข้าวพืน้แขง็

มีความเหมาะสมในการแปรรูปเป็นแป้ง	 ก็น�า

ไปท�าเส้นก๋วยเต๋ียว	ขนมจนี	หรอืบางสายพันธ์ุ

เหมาะกับการแปรรูปเป็นขนม	 เป็นต้น	 ความ
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หลากหลายของพันธุ์ข้าว	 ของผักพื้นบ้านที่

ยืนต้นและผักอายุสั้น	 และของผลไม้	 ล้วน

เป็นต้นทนุของระบบอาหารของชมุชนและของ

ประเทศ	

	 เกษตรกรต้องอาศัยพันธุกรรมในระบบ

การผลิต	 ซึ่งแต่เดิมต้องซื้อเป็นหลัก	 เพราะ

ความรู้ในการอนุรักษ์	 คัดเลือก	 และปรับปรุง

พันธุ์	 ที่เคยมีมาในอดีตลดน้อยถอยลง	 อัน

เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สนองตลาด	

เมื่อตลาดต้องการข้าว	 ผัก	 หรือผลไม้ชนิดใด	

การผลิตก็จะมุ่งไปใช้พันธุ์น้ันเป็นหลัก	 เช่น	

ทุเรียนพื้นบ้าน	 เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนหมอน

ทอง	หรอืข้าวพืน้บ้านทีม่หีลากหลายสายพนัธุ์	

เปลี่ยนมาเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวตระกูล	

กข.	ทั้งหลาย	ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า	หรือ

ผักที่ตลาดต้องการเป็นผักอายุสั้น	ผักพื้นบ้าน

ที่ยืนต้นก็จะหายไปจากระบบตลาดหลัก	 และ

หายไปจากระบบการผลิต	

	 การสร้างศกัยภาพของเกษตรกรรายย่อย

ในเรือ่งการอนุรกัษ์	คดัเลอืก	และปรับปรุงพนัธุ	์

ของเครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชน	รวมทัง้การ

สร้างความร่วมมอืกบัภาคทีางวชิาการ	สามารถ

สร้างเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคต่างๆ	 ให้มี

ความสามารถในการคดัเลือกและปรบัปรุงพันธุ์

ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง	 รวมทั้งท�าให้

พันธุกรรมพืชและสัตว ์ยั งอยู ่ ในมือของ

เกษตรกร	

 การรักษาพันธุ ์ข ้าวและพันธุ ์ผักใน

ชุมชน เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วทุกภูมิภาค	อย่าง

เช่นกรณีการอนุรักษ์	 คัดเลือก	 และปรับปรุง

พันธุ์ข้าวของกลุ่มฮักเมืองน่าน	 จังหวัดน่าน	

การอนุรักษ์พนัธุข้์าวในจงัหวดัยโสธร	โดยกลุม่

อนุรักษ์พนัธกุรรมข้าว	ต�าบลก�าแมด	หรือกลุม่

เกษตรกรในจงัหวดัมหาสารคาม	กลุม่เกษตรกร

ในจังหวัดนครสวรรค์	กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ที่

ท�างานร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง	

เป็นต้น	 เช่นเดียวกับพันธุ์ผัก	ที่มีการคัดเลือก

เกบ็รกัษาพนัธุโ์ดยเกษตรกร	และเพิม่เตมิความ

รูโ้ดยนักวชิาการ	นกัปรบัปรงุพนัธุ	์เช่น	อาจารย์

จากมหาวิทยาลัยแม ่ โจ ้ 	 อาจารย ์จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นต้น	 ท�าให้

สามารถสร้างเกษตรกรรายย่อยที่เป็นนักคัด

เลือกและปรับปรุงพันธุ์เพิ่มมากขึ้น	และท�าให้

มีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ออกสู่ตลาด	 ให้ผู้

บริโภคได้รู้จัก	 ในขณะท่ีการคัดเลือกพันธุ์ผัก	
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ท�าให้ผักหลากหลายชนิดยังด�ารงอยู ่	 ซึ่ง

นอกจากท�าให้มีฐานพันธุกรรมพืชและสัตว์ใน

ชมุชนแล้ว	ยงัเป็นการสร้างความรูแ้ละสบืทอด

ภูมิปัญญาของชุมชนเกษตรกรรมอีกด้วย	

 การค้นหาพันธุ์ข้าวไร่ทนร่มเงา	โดยนัก

วิ ช ากา รจากมหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี

ลาดกระบัง	วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ร่วม

กับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)	คัด

เลอืกข้าวไร่พืน้บ้านให้ทนร่มเงาเพือ่ให้สามารถ

ปลูกในสวนมะพร้าว	สวนปาล์ม	และสวนยาง

ของภาคใต้	 ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของ

เกษตรกรรายย่อย	 แต่มีราคาตกต�่า	 ผันผวน

ตลอดเวลา	การมข้ีาวไร่ผสมในระบบจะช่วยลด

ความเสีย่งทางเศรษฐกจิ	และสร้างความมัน่คง

ทางอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชน	

 การสร้างศกัยภาพให้กับเกษตรกร	ของ

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน	 ใน

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ ์ผัก	 ร่วมกับ

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เช่น	 พริก	

แตงขาวหนามด�า	 มะเขือเทศท่ีปรับปรุงพันธุ	์

เป็นต้น	 น�าไปสู่การรักษาพันธุกรรมพื้นบ้าน

และการปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น	 รวมทั้งการขึ้น

ทะเบียนพันธุ ์ ร ่ วมกันระหว ่างชุมชนกับ

มหาวิทยาลัย	 หรือการให้ความรู้เกษตรกรใน

การขึ้นทะเบียนพันธุ์	เป็นกระบวนการร่วมมือ

ที่อยู่บนฐานการค�านึงถึงสิทธิของชุมชน	 และ

สร้างความมัน่คงทางอาหารทีย่งัยนืของชมุชน

ท้องถิ่น	

 วิสาหกิจชุมชนด้านเมล็ดพันธุ์	ทั้งพันธุ์

ข้าว	 พันธุ์ผัก	 เป็นการยกระดับของเกษตรกร

รายย่อย	จากการคดัเลือกพนัธ์ุไว้ใช้ในการผลิต

ของตนเองและแบ่งปันกันในชุมชนและเครือ

ข่าย	 ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจจากเมล็ดพันธุ์	

แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดด้านการขึ้นทะเบียนการ

จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์	 แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เหล่านั้นก็ฝ ่าฟ ันอุปสรรคจนสามารถขึ้น

ทะเบียนได้	 และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี

คุณภาพให้กับเกษตรกรรายย่อย	

 การอนุรักษ์พันธุ์โดยการปลูกทุกปีใน

พืน้ทีน่ารวมของชมุชน	เป็นกจิกรรมของกลุ่ม

เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว	 ผักที่หลากหลายให้

ยงัมอียู่ในชุมชน	และยังหมายถงึการสร้างฐาน

ทรัพยากรพันธุกรรมของชุมชนท้องถิ่นและ
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ประเทศ	 โดยการสร้างบทบาทการอนุรักษ์ใน

ถิ่นที่อยู่	 (In	situ	conservation)	ควบคู่กับการ

อนรุกัษ์นอกถิน่ทีอ่ยู	่(Ex-situ	conservation)	ที่

ด�าเนินการโดยรัฐ	 ซึ่งเป็นหลักประกันความ

มั่นคงทางอาหารที่ส�าคัญ

ระบบกำรผลิตที่สร้ำงอำหำรที่ปลอดภัย 
หลำกหลำย และเกื้อกูลกับระบบนิเวศ 

	 จากปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร	

ท�าให้เกิดการปรบัเปลีย่นระบบการเกษตรไปสู่

เกษตรยั่งยืน	ที่ไม่ใช้สารเคมี	เป็นระบบเกษตร

อินทรีย์หรือระบบเกษตรผสมผสาน	 เพื่อมี

ความหลากหลายในแปลงการผลิต	 เป็นฐาน

การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีความหลาก

หลาย	การเกิดข้ึนของกลุม่เกษตรอนิทรย์ี	กลุม่

วนเกษตร	กลุม่เกษตรพืน้บ้าน	หรือกลุ่มเกษตร

ปลอดภัย	 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	 สะท้อน

แนวโน้มของการสร้างอาหารปลอดภัยจาก

แปลงการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น	

	 การเช่ือมโยงความรู้ที่หลากหลายในการ

ท�าเกษตรยั่งยืนมาสู ่แปลงปฏิบัติการของ

เกษตรกร	มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ	 ตั้งแต่การให้

ความส�าคญักบัการปรบัโครงสร้างในดนิด้วยวิธี

การต่างๆ	ตั้งแต่การใช้ปุ๋ยพืชสด	ปุ๋ยคอก	ปุ๋ย

หมัก	 ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ	 และสารชีวภัณฑ์

ต่างๆ	เป็นการสร้างพืน้ฐานทีแ่ขง็แรงให้กบัพชื	

การรู ้จักพืชท่ีปลูก	 เช่น	 ผักแต่ละชนิดชอบ

แสงแดดหรอืร่มเงา	เหมาะกบัการปลกูในฤดใูด	

เป็นต้น	เช่นเดียวกับข้าวนา	ข้าวไร่ที่ปลูก	รวม

ทั้งไม้ผล	 ตลอดจนการดูแลรักษาและการเก็บ

เกีย่ว	ท�าให้ผลผลติจากแปลงเกษตรกรรมยัง่ยนื

สามารถออกจ�าหน่ายได้ในตลาดทั่วไป	

	 ปฏิบัติการของเกษตรกรรายย่อยอย่าง

เป็นรปูธรรม	เช่น	การไถกลบตอซงั	ไม่เผาพืน้ที่

นา	การปลกูพชืหลังนา	เมือ่เก็บเก่ียวข้าวก็ปลกู

ถั่ว	งา	ปลูกผัก	หอม	กระเทียม	เป็นกิจกรรม

ต่อเนื่องและมีการท�าที่แพร่หลายมากขึ้น	 ส่ง

ผลต่อความสมบูรณ์ของดินในฤดูกาลต่อไป	

ขณะเดียวกัน	 ผลผลิตจากแปลงของเกษตรกร

ก็มีความหลากหลายขึ้น	 ไม่ได้มีแต่ข้าวอย่าง

เดียว	 รายได้จากพืชหลังนา	 ท�าให้เกษตรกรมี

รายได้ทีต่่อเนือ่งและท�าให้ผลผลิตปลอดภยัไป

สู่ผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น
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	 การปลูกพชืผสมผสานในแปลงเกษตรเริม่

มมีากขึน้	โดยอาศยัฐานภมูปัิญญาเดิมทีม่ขีอง

ชุมชน	 ดังเช่น	 พืชร่วมยางท่ีพัฒนามาจากป่า

ยาง	และพฒันาไปสูร่ะบบเกษตรกรรมยัง่ยนืใน

สวนยางทีม่กีารผสมผสานไม้ทีห่ลากหลาย	ทัง้

ผักพื้นบ้าน	ไม้ป่า	หรือไม้ผล	รวมทั้งการเลี้ยง

สัตว์	เป็นต้น	ไม่ว่าจะสวนสมรมที่พบได้ในทุก

จังหวัดของภาคใต้	 หรือสวนดุซง	 ของชุมชน

มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้	ในขณะเดียวกันก็

ค้นหาความรู้ที่จะปรับตัวไปสู่ระบบเกษตรที่

ยั่งยืนมากขึ้น	 พัฒนาการเกษตรที่มีพืชหลาก

หลายผสมในแปลงเดียวกันหลากหลายรปูแบบ	

ทั้งรูปแบบนาข้าวกับสวนผสม	 รูปแบบสวน

ผสมไม้ป่า	 หรือสวนผสมไม้ผลที่หลากหลาย

และผักพื้นบ้าน	 ดังกรณีของกลุ่มในเครือข่าย

ของสมาคมเกษตรกรรมทางเลอืก	สนามชยัเขต	

ที่ผลิตอาหารปลอดภัย	ทั้งข้าว	ผัก	และผลไม้	

เพือ่ความมัน่คงทางอาหาร	เป็นเศรษฐกจิของ

ชุมชน	 และเป็นพื้นที่อาหารของผู้บริโภคใน

สังคมเมือง

	 การเปล่ียนระบบจากการปลูกข้าวโพด

อย่างเดยีวไปสูร่ะบบเกษตรกรรมยัง่ยนืมากขึน้

ของชุมชนท่ีสูงในภาคเหนือ	 โดยเปลี่ยนพื้นที่

ข้าวโพดมาปลูกข้าวไร่	 ปลูกผัก	 ไม้ผล	 กาแฟ	

พืชพื้นบ้านเพิ่มเข้าไปในระบบ	 เป็นความ

พยายามของชุมชนที่จะปรับตัวจากเศรษฐกิจ

ทีเ่น้นสร้างรายได้อย่างเดียวมาสู่เศรษฐกิจผสม

ผสาน	 สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัว

เรือนและชุมชนมากขึ้น	

		 นวัตกรรมเกษตรในเมือง	 ที่ เน ้นการ

ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวตัถุ	การรู้จกัผักทีป่ลูก	

และฤดูกาลการปลูกที่เหมาะสม	 รวมถึงการ

ออกแบบพืน้ทีป่ลกูผักให้เหมาะสมกบัทีต่ัง้ของ

ครัวเรือนและชุมชนในเมือง	เป็นการยกระดับ

จากการปลูกผักชนิดเดียวไปสู่การปลูกผักที่

หลากหลายในแปลงเดียว	 และท�าให้เมืองมี

บทบาทในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย	 สร้าง

พื้นที่อาหาร	 เพ่ือให้คนเมืองสามารถผลิต

อาหาร	 จนน�าไปสู่การสร้างการพึ่งตนเองทั้ง

ด้านผลิต	การแปรรูป	และการจัดการขยะเพื่อ

ลดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	และการท�าเครือ่งใช้	

เช่น	การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ	 เป็นต้น	การ

ท�าเกษตรในเมอืงจงึเชือ่มโยงกบัวถิชีีวติและสิง่

แวดล้อม	 ไม่เพียงการผลิตอาหาร	 แต่ยังเป็น

พืน้ท่ีสเีขยีวของเมอืงท่ีจะช่วยสร้างสิง่แวดล้อม

ทีด่ใีห้กับเมอืง	เมอืงจงึไม่ได้มบีทบาทในฐานะ

ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว	 แต่มีบทบาทในการ

ผลิตด้วย	 การสร้างสมดุลน้ีจะน�าไปสู่คุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนเมือง	 ซึ่งต้องอาศัยการวาง

ผังเมืองที่มีทิศทางไปสู่เมืองที่ยั่งยืน	
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	 ปัจจบัุน	การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อ

ภาคเกษตรทั้งในเมืองและชนบท	ความรู้ในเรื่องโลกร้อน	

ก๊าซเรือนกระจก	 และสาเหตุ	 รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น

ต่อภาคเกษตร	เป็นข้อมลูทีต้่องมกีารสือ่สารกบัเกษตรกร	

เพื่อให้การปรับรูปแบบการเกษตรเป็นไปอย่างเท่าทันต่อ

ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ	แต่ข้อสรุปที่ตรงกันของ

กลุ่มต่างๆ	ในสงัคม	คอืการท�าเกษตรท่ีใช้สารเคมซีึง่มฐีาน

จากการใช ้ฟอสซิล	 ส ่งผลต ่อภาวะโลกร ้อน	 การ

เปลีย่นแปลงระบบเกษตรกรรมนอกจากไม่ใช้สารเคมแีล้ว	

ยังต้องฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์	 มีความรู้

เรื่องการพยากรณ์อากาศ	 ข้อมูลการตกของฝน	 และมี

ความรู้เชิงระบบเพิ่มมากขึ้น

	 การพฒันารูปแบบการเกษตรโดยใช้บริการทางนเิวศ	

ซึ่งมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	 (ประเทศไทย)	 ร่วมกับเครือ

ข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกในภาคอสีาน	และอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้พัฒนาความรู้ของระบบ

เกษตรกรรมทีใ่ช้บรกิารทางนเิวศ	การฟ้ืนฟรูะบบนเิวศ	การ

จัดการดิน	 น�้า	 เพื่อให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์	 ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ตัวแบบของระบบเกษตร

ในลักษณะนี้อาศัยความรู้เชิงนิเวศ	 และออกแบบการใช้

ประโยชน์จากพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศในแปลง

ของตนเอง	 เป็นต้นแบบของการออกแบบแปลงเกษตรที่

มกีารใช้ประโยชน์ทีด่นิแตกต่างกัน	และค้นพบ

ว่า	ไม่มต้ีนแบบส�าเร็จรูปเพยีงแบบเดียวในการ

จัดการที่ดิน	แหล่งน�้า	และพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์	

	 การท�างานยังค้นพบว่า	 เกษตรกรที่ปรับ

แปลงเกษตรมาสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

ยโสธร	 สามารถออกแบบแปลงเกษตรท่ีใช้

ความชืน้ในดนิเพือ่การเพาะปลกู	ท�าให้สระไม่

จ�าเป็นต้องมีขนาดใหญ่	 ด้วยระบบที่เกื้อกูล

กันเอง	 จะช ่วยรักษาความชื้นในดินและ

ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นได	้

ขณะเดียวกันก็พบว่า	 แปลงเกษตรอินทรีย์ใน

ภาคอีสาน	13	แปลง	ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นใน

สถานการณ์ปกติ	 แม้แต่ในสถานการณ์แล้ง	

แปลงท�าเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ก็ยัง

ให ้ผลผลิตได ้	 แม้ว ่าจะไม่มากเท่ากับใน

สถานการณ์ปกติ	

	 อย่างไรก็ตาม	 ความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศ	ท�าให้การพัฒนาความรู้ในการปรับตัว

ยังมคีวามจ�าเป็น	โดยเฉพาะความรู้ทีเ่ก่ียวข้อง

กับธรรมชาติ	ภูมิอากาศ	และระบบนิเวศ	เพื่อ

ให้การท�าการเกษตรสอดคล้องกับระบบนิเวศ	

และให้ระบบนิเวศสามารถสร้างอาหาร	 เพิ่ม

ผลผลิตอาหารที่ปลอดภัย	 เพื่อสร้างความ

มัน่คงทางอาหารของครวัเรอืนและชมุชน	รวม

ทัง้เป็นพืน้ทีอ่าหารทีห่ลากหลายและปลอดภยั

ของคนในสังคม	
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	 นอกจากนี	้จากบทเรยีนการท�างานยงัค้น

พบว่า	 การปรับระบบการผลิตต้องด�าเนินการ

ควบคู่กับการท�าการตลาด	เพื่อให้ความมั่นคง

ทางอาหารและเศรษฐกิจอาหารมีความเชื่อม

โยงกัน	 สร้างหลักประกันให้กับครัวเรือน

เกษตรกรและชุมชน	 เปลี่ยนผ ่านระบบ

การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน	 ที่ท�าให้

ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยได้มาก

ข้ึน	ในขณะเดยีวกนัชุมชนเกษตรกรรมก็อยูร่อด

ในทางเศรษฐกิจ	

ตลำด: กำรกระจำยระบบอำหำรและ
กำรสร้ำงเศรษฐกิจอำหำรของชุมชน 
	 การเกิดขึ้นของตลาดในชุมชนท้องถิ่น	

หรือตลาดเขียว	 ตลาดชุมชนในทุกภูมิภาค	 มี

พัฒนาการมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	

การพฒันาตลาดเขยีวในเครอืข่ายเกษตรกรรม

ทางเลือก	 เป็นการพัฒนาความคิดเรื่องการ

ท�างานที่ครบวงจรต้ังแต่การปรับเปลี่ยนระบบ

การผลิต	 ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน	 ไปถึงการ

ตลาด	เพือ่ให้เป็นพืน้ทีส่ือ่สารสร้างความเข้าใจ

ในเรื่องกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี	 และเป็นพื้นที่แลก

เปล่ียนความรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค	 ซึ่งจะน�าไปสู่การ

ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น

	 กลุ่มบ้านโคกก่อในจังหวัดมหาสารคาม	 เป็นกลุ่มปลูก

พริกทีช่ือ่ว่า	พริกโคกก่อ	มปัีญหาการใช้สารเคมใีนการเพาะ

ปลูกและราคาพริกในบางช่วงตกต�่า	 จากการศึกษาวิจัยร่วม

กบัเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก	จงัหวดัมหาสารคาม	โดย

ตั้งโจทย์วิจัยจากกลุ่มเกษตรกรและการหาข้อมูลการตลาด

จากการปฏิบัติการจริง	 เมื่อมีข้อมูลความต้องการของผู้

บริโภค	 ท�าให้สมาชิกกลุ่มบ้านโคกก่อที่ร่วมกันท�าวิจัยปรับ

เปล่ียนระบบการปลูกพริกให้มคีวามหลากหลายของผักมาก

ขึ้นตามความต้องการตลาด	 โดยเฉพาะการจัดส่งให้กับร้าน

ส้มต�า	 เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นท่ี	 เม่ือกลุ่มเกษตรกรเปิด

ตลาดสีเขียวเพือ่ส่ือสารผลผลิตทีป่ลอดภยัจากการผลิตทีไ่ม่

หลากหลาย	 เช่น	 มีแต่ข้าวและผัก	 ก็น�าไปสู ่การขยาย

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์อินทรีย์	 ท�าให้มีเนื้อสัตว์ขายในตลาด	

รวมทั้งอาหารแปรรูปที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ท�างานใน

เมอืง	ท�าให้ตลาดอาหารมเีมนูทีห่ลากหลาย	โดยเฉพาะเมนู

อาหารพื้นบ้านให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรส	 ตลาดสีเขียวในแต่ละ

พื้นที่จึงสะท้อนอัตลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละพื้นถิ่น
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	 ตลาดจึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่น�าไปสู่การปฏิบัติจริง	

เชือ่มโยงความรู้ระหว่างกนั	และเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ	โดย

เฉพาะเศรษฐกจิอาหารท้องถิน่	เกษตรกรผู้ไม่เคยค้าขาย

ได้ฝึกปฏบิตักิารทางการตลาด	การคดิบญัช	ีการรวมกลุม่

เพ่ือก�าหนดทิศทางการตลาดของตนเอง	 จึงช่วยสร้าง

ความรู้ในการจัดองค์กรทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร	

จากการลองผิดลองถูกมายาวนานนับทศวรรษ	 จน

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค	 ในช่วงสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19	 ความต้องการผลผลิตท่ี

ปลอดภัยและหลากหลายของผู้บริโภคยิ่งเพิ่มมากข้ึน	

ตลาดสีเขียวจึงมีการปรับตัวโดยท�าตลาดผ่านช่องทาง

ออนไลน์	และท�างานสื่อสารกับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น	

	 บางชมุชนท้องถิน่	ใช้กลุม่ไลน์ในการสือ่สารและซือ้

ขายในต�าบล	เป็นการสือ่สารระหว่างเกษตรกรผูผ้ลติกบั

ครัวเรือนในชุมชนที่มีการผลิตแตกต่างกัน	และต้องการ

ผลผลิตทีต่นเองไม่ม	ีเช่น	กรณีการจดังานบญุ	ทีต้่องการ

วัตถุดิบในการท�าอาหารจ�านวนมาก	 และการผลิตใน

ต�าบลก็ไม่จ�าเป็นต้องน�าผลผลิตไปสู่ตลาดระดับจังหวัด	

การซื้อขายสิ่งที่คนภายในต�าบลผลิตได้	 จึงท�าให้ห่วงโซ่

อาหารสั้นลง	 ไม่ต้องเสี่ยงกับการระบาดของโควิด-19	

และท�าให้เกิดเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่สร้างสรรค์	

	 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19	คนตกงานกลับมาอยู่

บ้านจ�านวนมาก	บางคนรอเวลาที่สถานการณ์คลี่คลาย	

จะได้กลับมาท�างานในเมือง	 แต่บางคนคิดถึงอาชีพ

เกษตรกรรม	 ในบางพื้นที่	 คนรุ่นใหม่เร่ิมกลับบ้าน	 เขา

เหล่านั้นมาช่วยเสริมระบบการจัดการผลผลิตในไร่นา
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ของพ่อแม่	 และท�าเกษตรในแนวทางเกษตร

ยัง่ยนืมากขึน้	เนือ่งมทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ	 การสร้างสรรค์พื้นที่แปลงเกษตร	 และ

การสือ่สารการตลาด	จงึเกดิการปรบัเปลีย่นรปู

แบบการส่ือสารระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับ

ผู้บริโภคที่แตกต่างจากเดิมมากขึ้น

	 เช่นเดียวกับการท�าตลาดของกลุ่มคน

เมืองในกรงุเทพฯ	นครสวรรค์	สงขลา	ขอนแก่น	

ที่สร้างการเชื่อมโยงอาหารระหว่างผู้ผลิตที่อยู่

ในเมอืง	ชานเมอืง	และเกษตรกรรายย่อยทีอ่ยู่

ในชนบท	กบัผูบ้รโิภคท่ีอยูใ่นเมอืง	ผ่านการท�า

ตลาดทั้งในรูปแบบตลาดนัดและตลาดแบบสั่ง

ล่วงหน้า	 (Pre	Order)	ที่ริเริ่มโดยตลาดปันอยู่	

ปันกิน	 ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง

กัน	 และท�าให้เกิดการส่ือสารความรู ้ด ้าน

อาหารปลอดภัยและความหลากหลายของ

อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ	 การสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารจึงไม่ได ้เป ็นเพียง

อาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค	แต่ยังสื่อสารไปถึงประโยชน์

ทางโภชนาการ	บนฐานการบริโภคและระบบการผลิตที่มี

ความหลากหลาย	ซึ่งท�าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดห่วงโซ่อาหาร	และสร้างสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต

และผู้บริโภค	

	 ระบบตลาดในลักษณะน้ี	 ท�าให้ระบบอาหารไม่

กระจุกตัว	แต่กระจายให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าถึง

ได้ง่าย	เช่นเดยีวกบัรปูแบบตลาดนดัท่ีมอียูแ่ล้วท้ังในเมอืง

และชนบท	 การสื่อสารอาหารที่ปลอดภัยและการเรียนรู้

ร่วมกัน	ท�าให้เกดิความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบใหม่ทีไ่ม่ใช่

เป็นเพยีงผู้ซือ้และผู้ขาย	แต่ยงัสนบัสนนุกนั	และเกือ้หนนุ

ไปสู่กลุ่มเปราะบางในชมุชนทีเ่ข้าไม่ถึงอาหารในช่วงวกิฤติ	

การรวมกลุ ่มเครือข่ายและกลุ ่มในตลาดเพื่อแบ่งปัน

อาหารให้กับกลุ่มเปราะบางในเมือง	 หรือแม้แต่ชุมชนที่

ประสบกับภัยพิบัติน�้าท่วม	ก็อาศัยความสัมพันธ์บนฐาน

ความรู้	การสื่อสารเรื่องอาหารเหล่านี้	ไปสู่การช่วยเหลือ

กันในสังคม



46

20	ปี	สสส.
กับความมั่นคง
ทางอาหาร ชนวน	รัตนวราหะ1

1	 กรรมการบริหารแผนคณะที่	5	และกรรมการก�ากับทิศแผนอาหาร
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 อำหำร	 เป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีที่มีความ
ส�าคัญที่สุดต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	มนุษย์

ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอาหาร	 เพราะ

อาหารคือสิ่งจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่ง

มชีวีติ	ซ่อมแซมอวยัวะทีส่กึหรอ	และเป็นแหล่ง

พลังงานเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การ

เคลื่อนที่	 การท�างานประกอบอาชีพ	 การเต้น

ของหัวใจ	ฯลฯ	

 ควำมมั่นคงทำงอำหำร	 จะมีได้ต่อเมื่อ
ทกุคนสามารถเข้าถงึอาหารในทุกเวลา	ทัง้โดย

ทางกายภาพและเศรษฐกิจ	 อย่างเพียงพอ	

ปลอดภยั	และมโีภชนาการ	ตามความต้องการ

และความพึงพอใจ	เพื่อชีวิตที่ดี	และสุขภาพที่

แข็งแรง2 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ปัจจัยส�ำคัญต่อควำมมั่นคง
ทำงอำหำร
	 ความหลากหลายทางชีวภาพ	 หมายถึง	

ชนิด	(Species)	พันธุ์	(Breeds)	ต่างๆ	ของพืช	

20 ปี สสส. กับ ควำมมั่นคงทำงอำหำร
สัตว์	จลิุนทรีย์	ฯลฯ	ทีอ่าศยัอยู่ร่วมกันในระบบ

นิเวศ	 (Ecosystem)	 อย่างมีปฏิสัมพันธ์ตาม

ธรรมชาติ 	 ดังที่ เห็นกันในสภาพของป ่า

ธรรมชาต	ิท�าให้เกดิห่วงโซ่อาหาร	(Food	chain)	

ที่มีความสลับซับซ ้อน	 เกิดการเกื้อหนุน	

ควบคุม	 หมุนเวียนการใช ้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่ง	มี

ผลท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์จากอินทรียวัตถุ	 สิ่ง

ขับถ่าย	 ซากของสิ่งมีชีวิตเมื่อตายลงจะถูก

จลิุนทรีย์ย่อยสลาย	กลายเป็น	“ฮิวมสั”	(Humus)	

ซึง่เป็นปุย๋ทีด่ขีองพืช	และท�าให้พชืเจรญิเตบิโต

ไปเป็นอาหารของมนษุย์	หมนุเวยีนต่อเนือ่งไป

อย่างยั่งยืน

	 ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนเิวศ

ทางธรรมชาติ	ท�าให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

มนุษย์	 เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นปัจจัยพ้ืน

ฐานการด�ารงชีพที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้	ป่า

ชุมชนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่ง

ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์	จึงท�าให้เกิด	“ความ

มัน่คงทางอาหารของมนษุย์”	เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน

2	 แปลความจาก	World	Food	Summit	(1996)
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	 ก่อนปี	 พ.ศ.2504	 (ประเทศไทยมีแผน

พัฒนาการเศรษฐกิจแห ่งชาติฉบับแรก)	

ประชาชนไทยร้อยละ	 80	 ประกอบอาชีพ

เกษตรโดยลอกเลียนระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ที่พึ่งพิงธรรมชาติตามฤดูกาล	ท�านาข้าวในฤดู

ฝนเป็นพืชหลัก	 และในนาข้าวจะมีพืชผักพื้น

เมืองนานาชนิด	เช่น	ผักบุ้ง	กระเฉด	ผักปอด	

ผักก้านจอง	ผักแขยง	ผักพาย	ฯลฯ	

	 ในพื้นที่ดอนจะมีไม้ยืนต้นหลากหลายที่

ใช้เป็นอาหาร	เช่น	ตาลโตนด	แค	โสน	ไม้ผล	

มะม่วง	มะนาว	สมุนไพร	ไม้ใช้สอย	ไม้ยืนต้น

ที่ให้ทั้งใบและผลเป็นอาหาร3	 รวมทั้งมีการ

เลี้ยงปศุสัตว์และการประมงเพ่ือเป็นอาหาร	

เช่น	เป็ด	ไก่	มบ่ีอเลีย้งปลาท่ีมากบัน�า้ในฤดนู�า้

หลาก	 จนมีค�าพังเพยว ่า	 “ประเทศไทย 

อุดมสมบูรณ์	ในน�้ามีปลา	ในนามีข้าว”4 

ภาพที่ 1
ระบบนิเวศธรรมชาติที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	เชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง	เป็นปัจจัยส�าคัญ
ของความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์
และความยั่งยืนของระบบเกษตร

3	 เดชา	ศิริภัทร	(2539),	ลั่นทม	จอยจวบทรง	(2537),	และ	ลัดดา	ปิยะวงศ์รุ่งเรือง	(ไม่ระบุปีที่พิมพ์)
4	 จรัญ	จันทรลักขณา	และอภิชัย	รัตนวราหะ	(2540),	และ	สมศักดิ์	เขตสมุทร	และคณะ	(2540)
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เกษตรกรรมยุคพัฒนำเศรษฐกิจ
จำกเกษตรผสมผสำน (พึง่พงิธรรมชำต)ิ 
มำสูเ่กษตรเชิงเดีย่ว (เอำชนะธรรมชำต)ิ
	 แต่นับจากปี	 2504	 เป็นต้นมา	 นโยบาย

การเกษตรของประเทศไทยได้เปลี่ยนจากเดิม

ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ลอกเลียนระบบนิเวศ

ทางธรรมชาติ	มีความหลากหลายทางชีวภาพ	

พึ่ งตนเอง	 หมุนเวียนใช ้ประโยชน ์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและย่ังยืน	

ไปสู่การ	“เกษตรสมัยใหม่”	ที่ลอกเลียนการใช้

เทคโนโลยจีากประเทศตะวนัตก	มแีนวคดิของ

การ	“เอาชนะธรรมชาต”ิ	เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

ทีร่วมเรยีกว่า	“เกษตรปฏวิตัเิขยีว”	โดยการปลกู

พืชเชิงเด่ียว	 บ�ารุงดิน	 ควบคุมศัตรูพืชด้วย 

สารเคมสัีงเคราะห์	เพือ่เพิม่ผลผลติการเกษตร

ส�าหรับส่งออกและสร้างรายได้ที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศในระบบการค้าโลก	

	 การเกษตรของประเทศไทยทีเ่คยเน้นการปลูกพชื

ผสมผสานหลากหลายมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	 ได้รับการ

แนะน�าให้เปล่ียนมาสู่การ	“เกษตรเชงิเดีย่ว”	โดยเฉพาะ

การปลูกพืชเพื่อป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	 เช่น	

ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง	ข้าวฟ่าง	ฯลฯ	มีการขยายพื้นที่

เพาะปลูกพชืไร่	และบกุรุกพืน้ทีป่่าธรรมชาตอิย่างกว้าง

ขวาง	ท�าให้พืน้ทีป่่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลา

เพียง	20	ปี	จากประมาณร้อยละ	50	ในปี	2504	ลดลง

เพียงร้อยละ	27	ในปี	2526	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	มีการ

บุกรุกพื้นท่ีป่าบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศซึ่ง

เป็นพื้นที่	“ต้นน�้าล�าธาร”	ท�าให้เกิดปัญหาฝนแล้ง	น�้า

ท่วม	ศตัรพูชืระบาดอย่างรนุแรงต่อเนือ่งมาจนปัจจบุนั	

เกษตรกรต้องใช้ปุย๋เคมแีละสารเคมกี�าจัดศัตรูพชืทีต้่อง

น�าเข้าจากต่างประเทศ	 ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

อย่างมาก	 จนเกษตรกรไทยมีหนี้สินเพิ่มพูน	 ต้อง

จ�านองกรรมสทิธิท่ี์ดนิ	กลายเป็นเกษตรกร	“ผูเ้ช่าทีดิ่น”	

มากกว่าร้อยละ	60

ภาพที่ 2
เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์	
ในระบบนิเวศ	ป่าไม้ธรรมชาติ	วนเกษตร	และเกษตรเชิงเดี่ยว

เกษตรผสมผสาน	และเกษตรเชิงเดี่ยว

เกษตรยั่งยืนความมั่นคงทางอาหาร
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	 ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน	 นโยบายการเกษตร

ของประเทศภายใต้ความกดดันจากธุรกิจ

การเกษตรที่ต้องการผลิตเพื่อส่งออก	 การค้า

สารเคมแีละพันธุพ์ชื	จะกระตุน้ให้รฐับาลยงัคง

ด�าเนินทิศทางการเกษตรของประเทศไปใน

แนวทาง	 “เกษตรเชิงเดี่ยว”	 แต่เกษตรกรส่วน

หนึ่งที่มีประสบการณ์ขาดทุนล้มละลาย	ต่างก็

พยายามมองหาสัจธรรมของการเกษตรผสม

ผสานแบบสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ	

ใช้ความรู้ในแนวทาง	 “การสร้างระบบนิเวศ

เกษตร”	 ตามแนวพระราชด�าริเร่ือง	 “เกษตร

ทฤษฎีใหม่”	ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน-

กาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรม

นาถบพิตร	รวมถึงรูปแบบของ	“วนเกษตร”	ซึ่ง

ดูจะเป ็นทางเลือกที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่งที่

เกษตรกรไทยได้ท�ามาจนประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างดี	

ผลของการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว 

บุกรุกเข้าในพื้นที่เดิมเป็นป่า

สารเคมีการเกษตร 1 ใน 3 

ของต้นทุนการผลิตการเกษตร

ตั๊กแตนปาทังก้าระบาดในพื้นที่
รอยต่อ	5	จังหวัด	มีลพบุรี,	สระบุรี,	
นครราชสีมา,	ชัยภูมิ	และเพชรบูรณ์

10	ล้านไร่	ระหว่างปี	2506-2520

เกษตรกรส่วนใหญ่
ในประเทศไทยใช้สารเคมี
การเกษตรมีมูลค่าสูงกว่า	
1	ใน	3	ของต้นทุน
การปลูกพืชทั้งหมด

			คนงานที่ถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดในเมือง
ต้องเข้าแถวรอรับการแจกอาหารจากผู้ใจบุญ

<<	ชาวนาที่อ�าเภอบรรพตพิสัย	นครสวรรค์	เมื่อปี	พ.ศ.2514	
ขาดทุนจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้�าตาล

<<

ภาพที่ 3 ผลกระทบจากการพัฒนาเกษตรกรรม	“เกษตรปฏิวัติเขียว”	
เอาแรงงานคนออกจากภาคการเกษตรมาสู่แรงงานอุตสาหกรรมในเมือง

ทำงเลือกเพื่อควำมมั่นคงทำงอำหำรและควำมอยู่ดีกินดีของประชำชนไทย
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	 ผู้เขียนเป็นนักวิชาการเกษตรที่ติดตาม

บทบาทของ	 สสส.	 มานับตั้งแต่เริ่มต้นองค์กร

ในปี	2544	มีความชื่นชม	สสส.	ว่า	 ได้มีส่วน

ร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสนับสนุน

องค์กรต่างๆ	ทีท่�าเรือ่งการเผยแพร่ความรู	้การ

วิจัยพัฒนา	 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้าง

ความตระหนกัรูเ้รือ่งความมัน่คงทางอาหารแก่

สาธารณะ	ดงัตวัอย่างการผลติสือ่วดีทิศัน์	เรือ่ง	

“เกษตรประณีต”	โดยเปรยีบเทยีบนายแดง	“ท�า

เกษตรเชิงเดี่ยว”	กับนายเขียว	 “ท�าการเกษตร

ผสมผสาน”	โดยใช้เวลาเพยีงนาทคีรึง่	แต่ท�าให้

ประชาชนเข้าใจความส�าคัญของระบบเกษตร

ผสมผสานท่ีช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ให้แก่ครอบครัวได้ดีกว่าเกษตรเชิงเดี่ยว		

	 ในฐานะกรรมการบริหารแผนคณะที	่5	ที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร	 ท�าให้ทราบว่า	 ใน

แต่ละปี	สสส.	ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ภาคี

เพือ่จดัท�าโครงการวิจยัและพัฒนาความมัน่คง

ทางอาหาร	 งบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่ง

จัดสรรให้แก่งานด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ

จ�านวน	20	โครงการ	อาทิ	โครงการขับเคลื่อน

ความมั่นคงทางอาหาร	 โครงการสวนผักคน

เมือง	 โครงการความมั่นคงทางอาหารชุมชน

ชาติพันธุ์	 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน	

โครงการผักพื้นเมืองยืนต้น	ฯลฯ	

	 จึงขอชื่นชมว่า	ตลอดระยะเวลา	20	ปีที่

ผ่านมา	สสส.	ได้สร้างคณุปูการให้กบัการท�าให้

ประชาชนคนไทยได้มีความมั่นคงทางอาหาร

อย่างเป็นรูปธรรม

บทบำทของ สสส. ในกำรสนับสนุนขบวนกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำควำมมั่นคงทำงอำหำร
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	 ในระบบเกษตร.”	ความส�าคญัของความหลากหลายทางชวีภาพในระบบเกษตร.	กรมวชิาการเกษตร.	น.289- 

	 364.
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บันทึกเส้นทาง
การขับเคลื่อน
เกษตรกรรม
ยั่งยืน	5	ล้านไร่

วิฑูรย์	เลี่ยนจ�ารูญ12560-2564

1	 มูลนิธิชีววิถี
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ปัญหำระบบเกษตรกรรมและอำหำร
	 ระบบอาหารทีย่ัง่ยนื	ไม่สามารถได้มาจาก

การผลิตที่ส ่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม	 และไม่ค�านึงถึงความมั่นคงและ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น 

ที่เป็นผู้ผลิตอาหาร	 เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนของโลกซึ่งก�าหนดเป้าหมายเรื่องการลด

ผู้อดอยากหิวโหยของโลกให้เป็น	 “ศูนย์”	 ในปี	

พ.ศ.2573	จงึระบุเรือ่งการส่งเสริมเกษตรกรรม

ยัง่ยนืควบคูไ่ปพร้อมกัน	โดยเชือ่มโยงกบับริบท

การพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ	 เช่น	 การขจัดความ

ยากจน	 ลดความไม่เสมอภาค	 สร้างหลัก

ประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภค

อย่างยั่งยืน	 ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลาก

หลายทางชีวภาพ	เป็นต้น

บันทึกเส้นทำงกำรขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 
5 ล้ำนไร่ 2560-2564

ขบวนกำรเกษตรกรรมยั่งยืน
	 การขบัเคลือ่นเพือ่สร้างระบบเกษตรกรรม

และอาหารทีย่ั่งยืนน้ัน	ย้อนหลังไปได้นานกว่า	

3	 ทศวรรษ	 เมื่อผู้น�าเกษตรกร	 องค์กรภาค

ประชาสังคม	 นักวิชาการ	 และผู ้สนใจการ

พฒันาเกษตรกรรมทีใ่ห้ความส�าคญักบัสขุภาพ

และส่ิงแวดล้อม	 ได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้

เกิดการขยายพื้นที่เกษตรกรรมย่ังยืนที่มากไป

กว่าการท�างานในระดับชุมชน	โดยเริ่มต้นจาก

การจดัสมชัชาเกษตรกรรมทางเลอืกครัง้แรกใน

ปี	2535	ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มีการจัด

ประชมุทางวชิาการควบคูไ่ปกับการน�าผลผลติ

และผลิตภัณฑ์จากพื้นท่ีต่างๆ	 มาจ�าหน่ายให้

แก ่ประชาชน	 พร ้อมรณรงค ์ค�าขวัญว ่า	

“เกษตรกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่ง

แวดล้อม”	ซึ่งพูดถึงเป้าหมายของเกษตรกรรม

ว่า	 มีปลายทางสูงสุดที่คุณภาพชีวิตของผู้คน

และสิ่งแวดล้อม	 ไม่ได้หมายความแค่ผลผลิต

หรอืผลตอบแทนทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว	
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ
ฉบับที่ 8: กำรตั้งเป้ำหมำยใหญ่
ที่ยังไปไม่ถึง
	 การพฒันาทีเ่น้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

แต่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบทั้งในแง่ความ

เหลื่อมล�้าทางสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม	

รวมทัง้การตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมที่ควรมีพื้นที่และมี

บทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาประเทศ	 ท�าให้

กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่	 8	 ถูกออกแบบให้ค�านึง

ถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม

มากขึ้น	 โดยเปิดรับฟังข้อเสนอของประชาชน

และชุมชนในภูมิภาคต่างๆ	ของประเทศ	และ

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบ

คู่ขนาน	 ได้แก่	 การพัฒนาโดยรัฐซึ่งประชาชน

มีส่วนร่วม	 และการพัฒนาท่ีมีประชาชนภาค

ส่วนต่างๆ	เป็นผู้น�าคู่ขนานไปพร้อมกัน

	 หนึง่ในข้อเสนอส�าคญัทีก้่าวหน้าทีส่ดุ	คอื

การก�าหนดเป้าหมายเพิ่มพ้ืนที่เกษตรกรรม

ยัง่ยนืของประเทศให้ได้	25	ล้านไร่	หรือร้อยละ	

20	 ของประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนฯ	 8	 (2540-

2545)	 รวมทั้งได้ระบุรูปแบบของเกษตรกรรม

ยัง่ยนืเอาไว้	4	รูปแบบ	ได้แก่	เกษตรผสมผสาน	

เกษตรทฤษฎีใหม่	วนเกษตรกรรม	และเกษตร

อินทรีย์

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ข้อเสนอดังกล่าวจะถูก

ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทการพฒันาของประเทศ	

แต่หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกลับไม่ได้ก�าหนดแผน

ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ันแต่อย่าง

ใด	เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกร่วมกับเครอื

ข่ายต่างๆ	จงึเรยีกร้องและเจรจากบัรฐับาลเพือ่

ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว	 จนรัฐบาลได้

อนุมัติงบประมาณ	900	 ล้านบาท	 (แต่ใช้จ่าย

จริงประมาณ	 600	 ล้านบาท	 เน่ืองจากความ

ล่าช ้าของการอนุมัติงบประมาณ)	 จัดท�า

การท�างานของแปลงผักในชุมชน
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โครงการน�าร่องเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้นในภูมิ

นิ เวศต ่างๆ	 ทุกภาคของประเทศ	 โดยมี

เกษตรกรเป็นผูบ้ริหารงบประมาณดงักล่าวด้วย

ตัวเอง

	 แต่มีเฉพาะโครงการน�าร่องเกษตรกรรม

ยั่ งยืนที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรและการ

สนับสนุนขององค์กรภาคประชาสังคมเท่านั้น	

ทีเ่หน็การเปลีย่นแปลงอย่างเป็นรปูธรรม	แผน

ปฏิบัติการและโครงการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงใช้งบประมาณไปกับ

โครงการและกิจกรรมเดิมๆ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรรมตามแบบแผน	(Conventional	ag-

riculture)	ไม่ใช่เกษตรกรรมยัง่ยนื	(Sustainable	

agriculture)	แต่ประการใด	ท�าให้การเพิ่มพื้นที่

เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย	

	 ผลของการขับเคลื่อนงานดังกล่าว	ท�าให้

หลายฝ่ายได้บทเรียนว่า	 การขับเคลื่อนแผน

ระดับชาติโดยก�าหนดเป้าหมายเชิงพื้นท่ีอย่าง

แน่ชัดนั้น	 ต้องอาศัยความร่วมมือและความ

เหน็พ้องต้องกนัของหลายภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	

ในขณะทีห่น่วยงานด้านการวางแผนระมดัระวงั

ที่จะตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม	เพราะเกรงจะ

ผูกมัดหน่วยงานของรัฐในอนาคต	

	 หลังจากแผนฯ	8	 เป้าหมายเกษตรกรรม

ยั่งยืนก็หายไปจากแผนพัฒนาประเทศนานถึง	

15	ปี	ก่อนจะมาถึงแผนฯ	12

การท�างานของแปลงผักในชุมชน
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กว่ำจะมำเป็น “เกษตรกรรมยั่งยืน
5 ล้ำนไร่” ในแผนฯ 12
	 แม้เกษตรกรรมยั่งยืนจะไม่ได้ถูกบรรจุไว้

ในแผนแม่บทของประเทศฉบับต่อๆ	มา	แต่ใน

ทางปฏิบัติ	 ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนได้

เติบโตอย่างช้าๆ	 แต่มั่นคง	 ท้ังในกลุ่มองค์กร

ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	 เกิดผู ้

ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์เพิม่มากข้ึน	มี

การจัดตั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นโดย

องค์กรภาคประชาสังคม	 มีการต้ังสมาคมการ

ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ขึ้นในประเทศไทย	 และ

รัฐบาลได ้ร ่วมกับภาคส ่วนต ่างๆ	 จัดท�า

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตร

อินทรีย์แห่งชาติฉบับแรกขึ้นในปี	2551

	 ในห้วงเวลาดังกล่าว	 (2552-2553)	 แผน

งานความมั่นคงทางอาหาร	 ภายใต้แผนงาน

อาหารเพือ่สขุภาวะ	ส�านกั	5	ร่วมกับส�านักงาน

ส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิต

เกษตรกร	ชุมชน	และสังคม	(สปกช.)	โดยการ

สนับสนุนของ	 สสส.	 ร่วมกับภาคีต่างๆ	 และ

คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนแห่งชาติ	 ได้เสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อน

เกษตรกรรมย่ังยืน	 เพื่อให้มีการประสานการ

ด�าเนนิงานและการบรูณาการความร่วมมอืของ

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค

ประชาชน	

	 นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยความเห็น

ชอบของคณะรัฐมนตรีจงึได้ออกระเบยีบส�านกั

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 และจัดตั้ง	 “คณะ

กรรมการส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน”	 โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเป็นประธาน	 ในปี	 2554	

และอนุมัติกรอบงบประมาณ	 180	 ล้านบาท

เพื่อด�าเนินงานตามข้อเสนอดังกล่าว

	 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรภาค

ประชาสังคม	ภาคเอกชน	และนักวิชาการด้าน

เกษตรกรรมยั่งยืนเข้าร่วมเป็นกรรมการ	 ได้

ท�างานประสานงานเชือ่มโยงกบัภาคส่วนต่างๆ	

ผนกึก�าลังกนัขบัเคล่ือนเกษตรกรรมยัง่ยนื	โดย

มเีป้าหมายส�าคญัอย่างหนึง่คอื	การผลกัดันให้

แผนแม่บทของรัฐก�าหนดเป้าหมายเร่ือง
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เกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม	 จนในท่ีสุด

คณะกรรมการของสภาพฒัน์ฯ	และรฐับาล	เห็น

ชอบให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	 ฉบับที่	 12	 ก�าหนดเรื่องการเพิ่มพื้นที่

เกษตรกรรมย่ังยืนของประเทศให้ได้อย่างน้อย	

5	ล้านไร่	เมื่อสิ้นสุดแผนฯ	ในปี	2564

	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 จะก�าหนดยุทธศาสตร์การ

พฒันาประเทศรวม	10	ยทุธศาสตร์	โดยเนือ้หา

เรือ่งการพฒันาด้านการเกษตร	ส่วนใหญ่จะถูก

บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ที่	3	“การสร้างความเข้ม

แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”	

ส่วนทีเ่ก่ียวกบัเกษตรกรรมย่ังยนืจะถกูบรรจุอยู่

ในยุทธศาสตร์ที	่4	“การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกับสิง่

แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

	 ทั้งนี้	ทิศทางหลักของเกษตรกรรมภายใต้

แผนฯ	12	ยังคงเป็นการผลิตสินค้าเกษตรและ

อาหารทีต่อบสนองกับความต้องการของตลาด	

และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตร	 โดย

มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจภาคการเกษตรขยาย

ตัวร้อยละ	 3	 ต่อปี	 เพิ่มรายได้เงินสดสุทธิ

ทางการเกษตรของเกษตรกรเป็น	59,460	บาท

ต่อครัวเรือนในปี	2564	และก�าหนดการขยาย

พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้รูปแบบต่างๆ	

เช่น	เกษตรผสมผสาน	วนเกษตร	เกษตรอินทรีย์	

เกษตรทฤษฎีใหม่	 ให้เพิ่มเป็น	 5	 ล้านไร่ในปี	

2564	 โดยอาศัยการขับเคลื่อนตามแนวทาง

ต่างๆ	เช่น

	 -	ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่

เก่ียวข้อง	 รวมทั้งเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่

	 -	 ขับเคล่ือนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	 โดยสร้าง

แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	

ผ่านมาตรการการเงินการคลัง	 พัฒนาระบบการรับรอง

มาตรฐานและการส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี

ส่วนร่วม

	 -	การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน	การสร้าง

องค์ความรู้	 การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียว

ที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด

	 -	ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	 ส่งเสริมการใช้

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	

	 ตัวอย่างโครงการภายใต้แนวทางนี้	 เช่น	 การส่งเสริม

พืน้ทีต้่นแบบ	จงัหวดัยโสธรเป็นเมอืงเกษตรอินทรีย์	เป็นต้น

	 หากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้

เป ็นไปตามเป ้าหมาย	 พื้นที่ เกษตรกรรมยั่งยืนของ

ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น	5	ล้านไร่	หรือประมาณร้อยละ	

3.3	ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ

	 “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน”	ได้ร่วมกันท�างานอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ	 แม้จะมีการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายคณะใน

ระหว่างปี	2554-2560	โดยนอกเหนือจากการผลักดันแผน

ระดับชาติดังกล่าวแล้ว	 ยังมีบทบาทในการขับเคล่ือน

เกษตรกรรมยั่งยืนอีกหลายประการ	ตัวอย่างเช่น	
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	 -	เสนอแนะและสนับสนุนให้หน่วยงานที่่

เกี่ยวข้องออกมาตรการ	Green	Credit	เพื่อให้

สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าแก่เกษตรกรและผู้ประกอบ

การที่ท�าเกษตรกรรมยั่งยืน	

	 -	 เสนอแนะให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จดัท�าเป้าหมายเกษตรอนิทรย์ีทีเ่ป็นรปู

ธรรม	โดยกรมการข้าวได้ริเริ่มโครงการนาข้าว

อินทรีย์	1	ล้านไร่ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ	พร้อม

ให้งบประมาณสนับสนุนแก่ชาวนา	 2,000-

4,000	บาทต่อไร่	ในการปรบัเปลีย่นจากการท�า

นาเคมีไปสู่นาอินทรีย์	

	 -	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านเกษตรกรรม

ยั่งยืนท�างานร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ	 เสนอ

ร่าง	พ.ร.บ.	 เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสร้างกลไก

และสถาบันที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืนในระยะยาว	 โดยคณะ

รัฐมนตรีได้เห็นชอบร่าง	พ.ร.บ.	ดังกล่าวในวัน

ที่	 18	 มิถุนายน	 2561	 แต่กระบวนการทาง

กฎหมายต้องใช้เวลานาน	ท�าให้ไม่สามารถผ่าน

เป็นกฎหมายได้ส�าเร็จ	อย่างไรก็ตาม	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลชุดต่อมา	 ได้

แถลงต่อสาธารณะว่าจะผลักดันร่างกฎหมาย

ดังกล่าวต่อ

อนำคตเกษตรกรรมยั่งยืนต้องไปไกลกว่ำ 5 ล้ำนไร่
	 การพฒันาทีย่ัง่ยนืได้กลายเป็นวาระของโลก	เช่นเดยีวกบั

ทิศทางของเกษตรกรรมที่ต ้องปรับเปลี่ยนไปสู ่ระบบ

เกษตรกรรมที่ยั่งยืน	

	 เมือ่เรว็ๆ	นี	้สหภาพยโุรปได้ก�าหนดเป้าหมาย	European	

Green	 Deal	 โดยให้ประเทศสมาชิกเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม

อินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	25	ภายในปี	2573	พร้อมลด

การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชลงร้อยละ	50	เช่นเดียวกับรัฐบาล

ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างก้าว

กระโดดเป็นร้อยละ	 25	 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ	

พร้อมลดการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชืทีเ่ป็นอนัตรายลงให้เหลอื

ครึ่งหนึ่ง	ภายในปี	2583

	 สภาผู้แทนราษฎรของไทยได้แสดงวสิยัทศัน์เดยีวกนั	โดย

ลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์	423	ต่อ	0	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	

2561	 เห็นชอบรายงานและข้อเสนอของ	 “คณะกรรมาธิการ

วสิามญั	พจิารณาศกึษาแนวทางการควบคมุการใช้สารเคมี	ใน

ภาคเกษตรกรรม	 สภาผู้แทนราษฎร”	 เสนอต่อรัฐบาลให้เดิน

หน้าปรบัเปล่ียนประเทศไทยไปสูก่ารพฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื

ให้ได้	100%	ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดภายในปี	2573	

	 การสร้างระบบเกษตรกรรมและอาหารทีย่ั่งยืนไม่สามารถ

เกิดข้ึนได้อย่างง่ายๆ	 แต่การเปล่ียนแปลงไปสู่วิถีดังกล่าว	 ก็

เป็นสิ่งไม่อาจหยุดยั้งได้เช่นเดียวกัน
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‘เมื่อต้นผักงัด
กับเหล็กกล้า’	
การปกป้อง
ชุมชนอาหาร
ของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์
สนามชัยเขต	

พลูเพ็ชร	สีเหลืองอ่อน1

สุนทร	คมคาย2

ศิริวรรณ	สิทธิกา

1	 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต	เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก	จังหวัดฉะเชิงเทรา
2	 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว	จ.ปราจีนบุรี
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	 ‘สนามชยัเขต’	ในความรับรู้โดยทัว่ไปอาจ

เป็นอ�าเภอหนึง่ในจงัหวัดฉะเชงิเทรา	แต่ในหมู่

ผู้สนใจเรื่องพืชผักปลอดเคมี	 สนามชัยเขตคือ

แหล่งผลิตพืชผลจากเกษตรอินทรีย์แหล่งใหญ่

ของเมืองไทย	 ที่ไม่ได้หมายความแค่อ�าเภอ

สนามชัยเขต	แต่ครอบคลุมพื้นที่ถึง	4	จังหวัด	

คือ	 ฉะเชิงเทรา	 ปราจีนบุรี	 สระแก้ว	 และ

นครนายก	 ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรอินทรีย ์

กระจายตัวอยู่	 และใช้ชื่อรวมกันว่า	 ‘กลุ่ม

เกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต’	 ส่งผลผลิตจาก

เครือข่ายไปสู่ผู้บริโภคที่เห็นความส�าคัญของ

อาหารปลอดภัย	ทั้งผู้บริโภคในชุมชน	ตลาดสี

เขียว	ห้างร้านต่างๆ	ในหลายมมุเมอืง	ไปจนถงึ

ต่างประเทศ	เป็นพืน้ท่ีต้นแบบและแรงบนัดาล

ใจของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์อีกหลายแห่งของ

เมอืงไทย	ในการน�าองค์ความรูแ้ละกระบวนการ 

จัดการไปสร้างสรรค์พื้นที่เกษตรอินทรีย์ใน

ชุมชนของตนเอง

‘เมื่อต้นผักงัดกับเหล็กกล้ำ’ กำรปกป้องชุมชน
อำหำรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนำมชัยเขต 

ต้นทุนทรัพยำกร 
ที่ต้องถูกจัดสรรอย่ำงถูกทำง 
	 ชมุชนอาหารในพืน้ท่ีอ�าเภอสนามชยัเขต	

เริ่มต้นขึ้นราวปี	 พ.ศ.2500	 ในยุค	 ‘สัมปทาน

เถ่ือน’	 ที่การพัฒนาอย่างผิดท่ีผิดทางท�าให้

พื้นที่ป่าเสียหายอย่างรุนแรง	 เพราะถูกแทนที่

ด้วยพชืเศรษฐกจิอย่างมนัส�าปะหลงั	ปอ	ข้าวโพด	

หลังจากน้ันในปี	2524	เกษม	เพชรนท	ีนักพฒันา

อิสระจากมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	

ได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานกรมป่าไม้	

และใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านยางแดง	

ต�าบลคูย้ายหม	ีอ�าเภอสนามชยัเขต	ชมุชนใหม่

ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนเส่ือมโทรมที่ชาวบ้านจาก

หลายจังหวัดอพยพมาต้ังถ่ินฐาน	 ผู ้คนใน

ชุมชนต่างคนต่างอยู่และมีหน้ีสินนอกระบบ

เพราะถูกขูดรีดดอกเบี้ยอัตราสูง	 โจรผู ้ร้าย

ชุกชุม	 และมีภาวะขาดแคลนอาหาร	 ความ

ยากจนน้ีส่วนหน่ึงมาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
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แล้วขาดทุน	 เพราะไม่สามารถก�าหนดราคา

ผลผลิตได้เอง	

	 ความไม่พอเพยีงด้านปัจจยัสี	่หนีส้นิ	และ

ความไม่มั่นคงในเรื่องที่ดินท�ากิน	 เนื่องจาก

เพาะปลูกในพื้นท่ีไร้เอกสารสิทธิ์	 ท�าให้คุณ

เกษมรวบรวมกลุ ่มชาวบ้านยางแดง	 เขียน

โครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด	 ไป

ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรแตร์เดซอมม	์

(Terre	 des	 Hommes)	 และโครงการปฏิรูป

การเกษตรและพัฒนาชนบท	(WCARRD)	เพื่อ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มีอาหารการกินพอ

เพียงในครอบครัวก่อน	 แล้วจึงค่อยๆ	 สร้าง

ความเข้มแขง็ให้ชมุชนเพือ่จดัการปัญหาต่างๆ	

ในพื้นที่

	 ในช่วงปี	2529	‘กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

พฒันาบ้านยางแดง’	ถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมอื

วางพื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการ	 สร้าง

กระบวนการเรียนรู้	 และเป็นแนวทางการแก้

ปัญหาระยะยาว	ด้วย	 ‘ทุนภายใน’	ที่ชุมชนมี

อยู่	ท�าให้ชมุชนเข้าใจถึงรากของปัญหาไม่ว่าจะ

เป็นภาวะความยากจน	ขาดแคลนอาหาร	หนี้

สนิ	และความเจบ็ป่วย	ว่ามต้ีนตอมาจาก	‘การ

ขาดความมั่นคงทางอาหาร’	 เป็นส�าคัญ	 แล้ว

เชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก	

(ประเทศไทย)	ในปี	2532	โดยการสนับสนนุทนุ

จากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา	

	 จากนั้นในปี	2535	ทางกลุ่มจึงได้เริ่มเก็บ

สะสมเมล็ดพนัธุแ์ละขยายองค์ความรู้ต่างๆ	ท่ี

มีไปสู่ชุมชนใกล้เคียง	 จนเกิดเครือข่ายกลุ่ม

ออมทรัพย์เพือ่การพัฒนา	12	กลุ่ม	ในต�าบลคู้

ยายหมีและต�าบลลาดกระทิง	 และรวมตัวกัน

จัดตั้งเป็น	 ‘เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก	

จังหวัดฉะเชิงเทรา’	ในปี	2539

	 กระทั่งปี	 2540	 มีการเชื่อมโยงการแก้

ป ัญหากับหลายภาคส่วน	 และได้ รับการ

สนับสนุนจากกองทนุเพือ่การลงทนุเพือ่สงัคม	

(SIF)	เกดิการสร้างอาชพีในชมุชนอย่างการตดั

เย็บผ้า	 เพาะเห็ด	พึ่งพาฐานทรัพยากรที่มีอยู่	
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ด้วยการปลูกผักยืนต้นเพื่อกินยอด	 น�าผักป่า

มาปลกูในพืน้ทีบ้่าน	และปลกูป่าไม้ใช้สอยเพือ่

ฟื้นฟูระบบนิเวศ	

	 จนในปี	 2544	 มีการจัดตั้ง	 ‘กลุ่มเกษตร

อนิทรย์ีสนามชยัเขต’	ขึน้	เพือ่ปรบัการผลติของ

สมาชิกมาเป็นระบบเกษตรอนิทรย์ี	โดยเข้าร่วม

โครงการน�าร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

ของเกษตรกรรายย่อยภมูนิิเวศน์ฉะเชงิเทรา	ซึง่

ท�าให้เกษตรกรในเครอืข่ายมเีงนิทนุหมนุเวียน	

และภายหลังได้จัดตัง้เป็น	‘กองทุนเกษตรกรรม

ยั่ ง ยืน	 เครือข ่ายเกษตรกรรมทางเลือก	

จ.ฉะเชิงเทรา’	 ด้วยความหวังที่จะสร้างความ

มั่นคงทางด้านอาหารและรายได้	 ไปพร้อมกับ

ฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและพันธุกรรม

ท้องถิ่นเอาไว้

	 เป็นเวลามากกว่า	1	ทศวรรษแล้ว	ที	่‘แผน

อาหารเพื่อสุขภาวะ	ส�านัก	5	สสส.’	ได้ท�างาน

กบัภาคเีครอืข่ายทีข่บัเคลือ่นร่วมกับกลุม่ผูผ้ลติ

เกษตรกรยัง่ยนื	ตลาดสเีขยีว	และกลุม่เกษตรกร

มากกว่า	 80	 กลุ่ม	 รวมถึงกลุ่มเกษตรอินทรีย์

สนามชัยเขตด้วย	

ปรับเพื่อเปลี่ยน เรียนรู้
เพื่ออนำคตที่ยั่งยืนกว่ำเดิม
	 พลูเพ็ชร	 สีเหลืองอ่อน	 เข้ามาท�างานใน

สนามชัยเขตราวปี	2540	เพื่อเสริมการท�างาน

ของเกษม	เพชรนที	และนันทวัน	หาญดี	สอง

นกัพฒันาอสิระรุ่นพ่ี	เธอเล่าให้ฟังว่า	“งานของ

เรามีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรหรือชาวบ้าน	ให้มีศักดิ์ศรี	สร้างที่พึ่ง

ให้กับตนเองหรือชุมชนของตัวเองได้	

	 “ตอนต้นที่เราเข้ามา	 เรามีเป้าหมายเพื่อ

พออยู่พอกิน	 จนในยุคหลังเราเริ่มเห็นว่า

เกษตรอนิทรย์ีสามารถลดต้นทนุทีแ่ท้จรงิ	และ

เป็นรูปแบบของเกษตรอนาคต	 ที่ท�าให้เราพึ่ง

ตนเองได้มากข้ึน	 มีเรื่องการจัดการตลาดและ

เรือ่งความปลอดภยัทีช่ดัเจนมากขึน้	จนมาช่วง

หลังๆ	 เราก็พูดเรื่องสภาพแวดล้อม	 เพราะ

เกษตรอินทรีย์ตอบโจทย์เร่ืองการอนุรักษ์ส่ิง

แวดล้อมด้วย	 และเป็นการตั้งรับกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ดี”	

	 การคลุกคลีอยู่กบัเกษตรกรและเครือข่าย

มานานกว่า	20	ปี	ท�าให้เธอมองเห็นทั้งปัญหา

ในอดีตและการเติบโตอย่างแข็งแรงของกลุ่ม	

รวมถึงกระบวนการปรับตัวของเกษตรกรจาก

การท�าเกษตรเคมีมาสู่เกษตรอินทรีย์	

	 “เราเร่ิมจากนาข้าวก่อน	เกษตรกรจ�านวน

มากมีปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการ

ท�าเกษตร	กับเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น	เพราะถ้าเรา

ท�าการเกษตรตามระบบใหญ่	 เราเลี่ยงไม่ได	้

เพราะมันมาเป็นแพ็กเกจ	 มีการส่งเสริมให้ใช้

เคมี	 ใช้เมล็ดพันธุ์จากเขา	 ในช่วงที่เราเข้ามา

เปล่ียน	 เกษตรกรจ�านวนหน่ึงต้องการหา

ทางออกพอดี	

	 “จากน้ันเราเริ่มท�าพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ให้

มีความหลากหลายขึ้น	 จากที่เคยท�านาข้าว
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อย่างเดียว	เราเพิ่มการปลูกผัก	การดูแลไม้ผล	

หรือผลิตอย่างอื่นให้ครบรอบการใช้ที่ดินมาก

ขึน้	ซึง่ท�าให้มผีลดีต่อเนือ่งกัน	การใช้ประโยชน์

ทีดิ่นก็ดี	การหมนุเวยีนธาตอุาหารในดนิกด็ขีึน้	

สร้างอาหารและรายได้ไปพร้อมกัน

	 “ต่อมาเราท�าเกษตรอินทรีย์แบบขอรับ

รองมาตรฐานและเป็นระบบที่สอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่	 พืชที่ส ่งเสริมให้ปลูกจะมีอยู ่

ประมาณ	 200	 ชนิด	 และปลูกข้าวที่มีอยู่ใน

พืน้ที	่อย่างข้าวเหลอืงปะทวิ	ข้าวมะลิแดง	แล้ว

ต่อยอดเรื่องการปลูกผักพื้นบ้าน	 เช่น	 ผักกูด	

ชะมวง	 ต�าลึง	 สายบัว	 ยอดแต้ว	 หน่อไม้	 ถั่ว	

ฟักทอง	

	 “ตอนนีเ้ครอืข่ายเรามอียู่	4	จงัหวดั	ใช้ช่ือ

กลุ่มว่าสนามชัยเขต	 เพื่อจะบอกว่าเราเร่ิมก่อ

ตัง้กลุม่กนัทีน่ี	่แล้วขยายออกไปสร้างเครือข่าย

ที่เข้มแข็งหลากหลาย	 ท�างานกับโรงพยาบาล	

โรงเรียน	 ชุมชน	 ไปจนถึงหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้อง”	

	 ‘การท�างานแบบมีส่วนร่วม’	 คือส่ิงที่นัก

พฒันาอสิระทัง้สามยึดเป็นแนวทางการท�างาน	

เพ่ือให้เกษตรกรได้ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และร่วม

ตดัสนิใจ	เพราะท�าให้ชาวบ้านเข้าใจงานพัฒนา

มากขึ้น	 ดีกว่าการเติบโตโดยท�าตามค�าชี้แนะ

อยู่ถ่ายเดียว

	 คณะท�างานของกลุ ่มเกษตรอินทรีย ์

สนามชัยเขต	แบ่งเป็น	5	ฝ่าย	คือคณะกรรมการ

บรหิาร,	ฝ่ายส่งเสรมิ,	กรรมการควบคมุภายใน	

ซึ่งท�าหน้าที่ตรวจฟาร์มและรับรองฟาร์ม,	

กรรมการจัดการผลผลิตที่ดูแลเร่ืองการตรวจ

สอบคุณภาพและการตลาด	 และกรรมการ

สื่อสารรณรงค์	

	 การสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนด้วยการ

ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม	 และระดมทุน

ภายในเป็นกองทุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อ

การพึ่งตนเอง	 ท�าให้กลุ่มก�าหนดทิศทางการ

พัฒนาของตัวเองได้	 มีโครงสร้างที่เก่ียวพัน

ตั้งแต่ต้นทางการผลิต	 การจัดการผลผลิตไปสู่

ตลาด	 การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	

ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น	 ในเมือง	 ไปจนถึงต่าง

ประเทศ	

	 “สิ่งที่เราท�าคือ	พื้นที่ต้นแบบ	 เรามองว่า

ประเทศไทยร�า่รวยเร่ืองพชือาหาร	เราต้องการ

ให้บ้านเมืองนี้ลุกขึ้นมาชูเรื่องอาหารเป็นหลัก	

เพราะคืออนาคตที่เราจะอยู่รอด	 เราท�าโดยท่ี

ไม่สนใจว่ารัฐจะท�าหรือไม่ท�า	 แต่ต้องการให้

ชมุชนหรอืใครทีลุ่กขึน้มาท�า	พึง่ตนเองได้	และ

เมื่อเกิดชุมชนแบบนี้ขึ้น	วันหนึ่งรัฐจะเห็นและ

น�ารูปแบบไปใช้ได้	 เราผลักดันให้เกิดกระแส

ยอมรับเกษตรอินทรีย์	 การท�างานแบบกลุ่ม	

ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มข้ึนมากมาย	บางกลุม่ท�า

ตั้ งแต ่ส ่งเสริมเรื่องการผลิต	 เรื่องระบบ

มาตรฐาน	รวบรวมผลผลติ	และขายผลผลติให้

กับสมาชิก”

	 อย่างเช่นสมาชิกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์

สนามชยัเขต	ประมาณ	600	คนในปัจจุบนั	397	
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คนมีการรับรองมาตรฐานสากล	(IFOAM,	EU,	

COR)	 และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	

(PGS)	 ที่เหลือเป็นสมาชิกทั่วไป	 บทบาทของ

พวกเขาในฐานะเกษตรกรผู้ผลิต	 คือท�าความ

เข้าใจระบบเกษตรอนิทรย์ี	รกัษามาตรฐานการ

ผลิตไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน	 ยกระดับหรือพัฒนา

ศักยภาพตัวเองให้ขึ้นมาเป็นแกนน�าหรือเป็น

คณะท�างานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามทักษะ

ทีเ่ชีย่วชาญให้กบัผูอ้ืน่ได้	และมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลือ่นงานพฒันา	ขยายฐานสมาชิกเกษตร

อินทรีย์	เช่น	รัญจวน	บุญมาก	เชี่ยวชาญการ

ท�าแปลงปลกูพชืหมนุเวยีน	สามารถปลกูพชืผกั

ในผืนดินขนาด	1	ไร่	ได้มากกว่า	30	ชนิด	และ

ยงัเล้ียงปลา	เลีย้งเป็ดเลีย้งไก่ด้วย	ส่วนเอือ้งฟ้า	

ช�้าเกตุ	 เชี่ยวชาญด้านการตัดแต่งผัก	 คัด

คุณภาพผกั	และรูส้รรพคณุผกัพืน้บ้านด	ีท�าให้

เธอแนะน�าผูบ้ริโภคในการประกอบอาหารและ

ประยุกต์ท�าเมนูใหม่ๆ	ได้	หรือยุพิน	คะเสนา	

เป็นทมีพีเ่ลีย้งคอยอบรมให้ความรู	้และให้ค�าแนะน�าแก่เครอื

ข่ายในพื้นที่ใหม่เรื่องการแปรรูปผลผลิต	และสอิ้ง	สุริยา	ที่

น�าทักษะมาแปรรูปท�าขนมจีน	 ท�าข้าวต้มมัดใบกระพ้อ	

เป็นต้น	

	 “เร่ืองน้ีมสีองอย่างคูกั่น	หน่ึงคอื	เขารู้ถึงศาสตร์การเป็น

ผูผ้ลติ	สองคอื	เขารูจ้กัศกัยภาพ	รูส้ทิธแิละหน้าท่ีของตวัเอง	

รูว่้าตวัเองท�าได้มากกว่าการเป็นคนผลติ	ด้วยการสร้างให้เขา

เป็นเจ้าของชุมชน	 เป็นเจ้าของกลุ่ม	 มีส่วนร่วมในทุกอย่าง	

เวลาเกดิวกิฤต	ิเกษตรกรทีน่ีไ่ม่เคยขอเงนิเยยีวยาจากรฐับาล	

ตอนน�้าท่วมปี	 2554	 เราได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้เครือข่ายใน 

จังหวัดอื่นๆ	 เพราะเรามีคลังส�ารองพันธุกรรม	 หรือตอน 

โควิด-19	เกษตรกรรู้สึกได้ว่า	ตัวเองก�าลังจะผลิตอาหารส่ง

ให้กับผู้บริโภค”	

จำกสนำมชัยเขต
สู่มือผู้บริโภคไร้พรมแดน 

	 เกษตรกรอินทรีย์ในยุค	 20	 ปีก่อนที่ค�าว่า	 ‘ผักปลอด

สาร’	ยงัเป็นเรือ่งไกลตวั	การสร้างความมัน่คงทางรายได้เป็น
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โจทย์ส�าคัญ	ในช่วงปี	2546-2547	จึงมีการเชื่อมโยง

ช่องทางตลาด	 ส่งข้าวอินทรีย์ไปยังต่างประเทศผ่าน

สหกรณ์กรีนเนท	และอีกหลายช่องทาง	ทั้งตลาดค้า

ปลีก	เช่น	เลมอนฟาร์ม	โรงเรียนปัญโญทัย	ตลาดนัด

สีเขียวในเมืองและในท้องถ่ินที่อาคารรีเจ้นท์เฮาส์

ราชด�าร	ิมลูนธิสิาธารณสขุแห่งชาต	ิโรงพยาบาลพทุธ

โสธร	และท�าการตลาดในระบบ	CSA	จัดส่งผลผลิต

ไปยังสมาชิกที่ช�าระเงินให้เกษตรกรล่วงหน้า	 รับจัด

เลีย้งและท�าการท่องเทีย่วเชิงเกษตร	และสือ่สารสร้าง

ความเข้าใจกับผู้บริโภค	ผ่านช่องทางเหล่านี้ด้วย

	 “เราเริม่จากปลกูข้าวอนิทรย์ีส่งขายต่างประเทศ

ก็จริง	 แต่ตอนหลังเราปรับใหม่คือไม่ส่งขายทั้งหมด	

เราเก็บผลผลิตข้าวไว้ขายให้กับสมาชิกและคนใน

ชมุชนท้องถิน่ด้วย	ดงันัน้ผูบ้รโิภคของเราจะเริม่ตัง้แต่

คนในชุมชน	 ท�าตลาดและขายผลผลิตให้ครัวของโรง

พยาบาล	 ขายให้กับผู้บริโภคในระบบสมาชิกที่อยู่ใน

พื้นที่ข้างเคียง	 พอได้ผลผลิตเยอะก็ขายเข้าห้างค้า

ปลีก	

	 “แต่กลุ่มของเราจะมีข้อก�าหนดคือ	 เราต้องการ

ท�าเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารที่ดีให้กับผู้บริโภค	

ค้าขายในระบบการค้าที่ยุติธรรม	 คือผู้บริโภคต้องได้

ราคาไม่สูง	 แต่ผู้ผลิตก็ต้องไม่ได้ราคาที่ต�่า	 ดังนั้นเรา

เลยท�าเรื่องประกันราคา	 โดยสมาชิกผู้ผลิตค�านวณ

ต้นทุนและตั้งราคา	จนกลายเป็นข้อมูลอ้างอิง

ที่เกษตรกรแหล่งอื่นมาถาม	แต่ราคาที่เราขาย

ให้กบัผูบ้รโิภคเป็นราคาทีใ่ครๆ	กก็นิได้	รวมทัง้

ข้าว	ไข่	หรือเนื้อสัตว์ที่เรามี

	 “ตอนที่เราเริ่มขายผักในตลาดสีเขียวท่ี 

รีเจ้นท์เฮาส์	 คนจะบอกว่าท�าไมเราขายผักถูก

มาก	 เป็นนโยบายของเราที่ต้องการให้คนทุก

กลุ่มได้กินผักที่ปลอดภัย	 เพราะตอนมาขาย

แรกๆ	กลุ่มคนใช้แรงงาน	อย่างคนงานรับจ้าง	

แม่บ้าน	 เขาเห็นตลาดเขียว	 ก็คิดว่าของต้อง

แพงเพราะขายในตึกกลางเมือง	 ไม่กล้าซ้ือ	

ตอนหลังเขามาแอบมอง	 มาถามเพราะอยาก

ได้พริก	 อยากได้มะละกอไปท�าส้มต�า	 พอรู้

ราคาก็กล้าซื้อ	บอกว่าเป็นราคาที่เขากินได้”

	 แต่ความยากอย่างหน่ึงของการท�าเกษตร

อนิทรย์ีซึง่ต้องสอดคล้องกบัระบบนเิวศคอื	จะ

มผีกัพืน้บ้านทีผู่บ้รโิภคอาจไม่รูจ้กัหรอืนยิม	จงึ

เป็นโจทย์หนิในการท�าให้ผูบ้รโิภคหนัมากินผัก

เหล่านี้	เพราะเมื่อคนกินเป็น	ผักที่ปลูกขายได้	

ก็จะช่วยส่งเสริมการปลูกของเกษตรกร

	 “การท�าให้คนรู ้จักกิน	 เราใช้หลายวิธี	

อย่างสาธิตการปรุง	แนะน�าเมนู	ตอนที่เราท�า

ผักส่งเลมอนฟาร์ม	 เมื่อก่อนจะมีผักจ�ากัด
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เพราะลูกค้าจะถามถึงอยู่ไม่กี่อย่าง	 แต่หลังๆ	

เราขายผักได้เกือบร้อยชนิดเลย	 เพราะเราท�า

เมนูให้คนรู้จักกินมากขึ้น	 อย่างเอาผักหลาย

ชนิดไปอบแบบผักโขมอบชีส	 ท�าให้ดูทันสมัย	

คนเมืองกินได้”

	 นอกจากการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่อง

ทางตลาด	การเปิดพืน้ทีแ่หล่งผลติให้คนเข้ามา

มีประสบการณ์สัมผัส	‘ของจริง’	ก็เป็นอีกหนึ่ง

วิธี	เพื่อสร้างผู้บริโภคอินทรีย์หน้าใหม่เช่นกัน

	 “เราเริม่จากพากลุม่ผูบ้รโิภคทีม่าซือ้ผกัไป

ทัวร์แปลง	 ไปดูว่าผักพื้นบ้านตามฤดูกาลออก

อย่างไร	 เอามาปรุงเป็นอะไรได้บ้าง	 ความ

อร่อยอยูต่รงไหน	อยูท่ีค่วามสดใหม่ของผกั	ผกั

ที่ปลูกโดยระบบธรรมชาติจะอร่อยกว่าผักที่

ปลูกด้วยเคมี	

	 “พอเราท�าแบบนี้ก็มีคนสนใจไปทัวร์วิถี

การท�าเกษตรอินทรีย์	 ได้เรียนรู ้จากแปลง

เกษตรอินทรีย์	 เรียนรู้เรื่องปุ๋ย	 การปรุง	 การ

แปรรปูอาหาร	การท�าขนมจากวตัถุดิบอนิทรย์ี	

ไปจนถงึการเกบ็รกัษาเมลด็พนัธ์ุ	คนในเมอืงจะ

ชอบ	 เพราะท�าให้เขาได้รู้ว่าผักพื้นบ้านอร่อย

และมีคุณค่าทางโภชนาการ”

พลังของต้นผักของัดกับเหล็กกล้ำ 

	 นับจากเข้าร่วมโครงการน�าร่องของเครือ

ข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเมื่อปี	 2547	 มาถึง

ปัจจุบัน	กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตไม่ได้

รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการใดอีก	

เป็นบทพิสูจน์ว่า	 กลุ ่มและเครือข่ายซึ่งมีการบริหาร

จดัการทีด่	ีจะอยูร่อดได้โดยไม่ต้องพึง่พาทนุจากภายนอก	

ตอบโจทย์ในพื้นที่ว่า	 ‘เกษตรอินทรีย์	 ท�าให้คนกินดี	

ปลอดภัย	สร้างรายได้	สร้างความมั่นคงทางอาหาร	และ

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน’	ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

	 แต่ถึงแม้ว่าพื้นที่เกษตรอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	

อย่างเห็นชัด	 แต่นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาค

ตะวันออกของรัฐ	 ก็ยังเป็นภัยคุกคามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	

โดยเฉพาะการเกิดโครงการโรงไฟฟา้ถา่นหนิเขาหนิซ้อน	

จนถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก	 (EEC)	 ซึ่งผังเมืองรวมเปิดโอกาสให้เปล่ียนพ้ืนที่

เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมได้	ในปี	2550	

	 “ก่อนที่	 EEC	จะเข้ามา	ทุกพื้นที่เขตตะวันออกถูก

ส่งเสริมการพฒันาอตุสาหกรรมอยู่แล้ว	จงึมอีตุสาหกรรม

ต่างๆ	 เกิดข้ึนเยอะมาก	 ชาวบ้านต้องเผชิญกับการปน

เปื้อนโลหะหนักในแหล่งน�้า	 มลภาวะทางกลิ่น	 เสียง	

กระทั่งน�้าฝนก็ใช้ไม่ได้”

	 “ตอนที่เราสู้กันหนักคือ	 เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 แต่

ไม่ใช่สู้ด้วยการปะทะ	 เราใช้กระบวนการชุมชนในการ

เรียนรู้ปัญหาและหยิบยกศักยภาพของพื้นที่ในการเป็น



70

แหล่งอาหารขึน้มาต่อสู	้โดยเฉพาะเร่ืองเกษตร

อินทรีย์ที่เราปักหลักท�ามาก่อนแล้ว	 จนมีการ

ผลิตอาหารที่ดี	ส่งไปขายในพื้นที่ข้างนอก	ใน

เมือง	และต่างประเทศด้วย”	

	 แต่การเป็นแหล่งผลิตผลผลิตอินทรีย์ที่

สร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจได้นั้น	 ยังเสียงไม่ดัง

พอจะท�าให้ผู ้ก�าการตัดสินใจไว้ในมือได้ยิน	

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตจึงเข้าร่วมกับ	

‘เครือข่ายเพื่อนตะวันออก	วาระเปลี่ยนตะวัน

ออก’	จัดท�าแผนกลยุทธ์ระดับภาค	ผนึกก�าลัง

ปกป้องพื้นที่อาหาร	 เพื่อไม่ให้ผืนดินที่ท�า

เกษตรกรรมกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม	และ

ใช้ศักยภาพของกลุ ่มที่มีอยู ่	 จัดการกับภัย

คุกคามจากนโยบายรัฐที่ไม่เอื้อต่อการรักษา

ฐานทรัพยากรทีม่อียูใ่นภาคตะวันออก	ทัง้การ

ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	 สร้างต้นแบบ

การจดัการผลผลติผ่านระบบกลุม่	ตัง้แต่ต้นน�า้

ถึงปลายน�้า	 การแสดงศักยภาพในการรักษา

ฐานทรัพยากร	ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล	น�า

เสนอความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตเกษตร

อินทรีย์	 ไม่ว่าจะข้าวหอมมะลิ	มะม่วงแปดริ้ว	

เห็ดฟาง	 ที่สร้างรายได้รวมกันหลายแสนล้าน

บาทต่อวัน	รวมถึงพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร

ทีม่คีณุค่าต่อสขุภาพ	เป็นการอนรุกัษ์พนัธกุรรม

ท้องถิ่นโดยใช้พลังความเข้มแข็งของชุมชน	

	 นอกจากนีย้งัจดัท�าการประเมนิผลกระทบ

สุขภาพในระดับชมุชน	(CHIA)	ของโครงการโรง

ไฟฟ้าฯ	หลังจากพบว่าการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	 (EHIA)	 ของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน	 600	

เมกะวัตต์	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีการบิดเบือน

ความจริงหลายประการเพื่อให้โครงการผ่าน

การอนุมตั	ิเพือ่แสดงให้เห็นศกัยภาพของพืน้ที่

และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของคนในชุมชน	

ปัจจัยอะไรบ้างทีม่ผีลต่อสขุภาวะ	และโครงการ

โรงไฟฟ้าฯ	 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ
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คนในชุมชนอย่างไร	 น�าไปสู ่การก�าหนด

แนวทางการพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเอง	 และ

ใช้กลยุทธ์รับมือกับทุนใหญ่ด้วยความหลาก

หลายของอาหาร	สือ่สารกับผูบ้รโิภคและสงัคม

วงกว้างผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อแสดง

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาต	ิ

และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรมที่

สืบทอดมายาวนาน	

จำกเคมีสู่อินทรีย์ วิถีที่ไม่หวนคืน
	 สุนทร	คมคาย	เป็นนักต่อสูแ้ห่งภาคตะวนั

ออก	ทีต่่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าฯ	อย่างสดุตวั	

โดยปักหลักคัดค้านอยู ่ที่ต�าบลเขาไม้แก้ว	

อ�าเภอกบินทร์บุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	บ้านเกิด	

หลังจากเคยตอ่ต้านคัดค้านการสร้างโรงไฟฟา้

ชวีมวลมาก่อนหน้าแล้ว	จนเปลีย่นหนทางชวีติ

ไปอย่างสิ้นเชิง	จากเจ้าของร้านเคมีเกษตร	มา

สู่แกนน�าเกษตรอินทรีย์	 ที่ชูเรื่องความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นท่ีผลิตอาหารเป็นอาวุธในการ

ปกปักบ้านเกิดของตนเอง	

	 สุนทรเคยเป็นมนุษย์กรุงเทพฯ	 มาก่อน	

เขาเป็นเซลส์ขายปุ๋ยเคมีจนอายุ	 35	 แล้วจึง

กลับมาเปิดร้านเคมเีกษตรอยู่ทีเ่ขาไม้แก้ว	บ้าน

เกิด

	 “ความใฝ่ฝันของเซลส์คือได้เป็นเจ้าของ

ร้านขายยา	 พอเรากลับบ้านก็มาเปิดร้านเคมี

เกษตร	และท�าสวนผลไม้ไปด้วย	ปลกูมะละกอ	

ท�าไร่อ้อย	 ไร่มันส�าปะหลังแบบเคมี	 ผลผลิตดี	

แต่พอมีโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งอยู่ข้างๆ	 ชาว

บ้านก็เรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการที่ไม่

โปร่งใส	เราเป็นหวัหน้าชมรมเขาไม้แก้ว	พาคน

ไปเรียกร้องที่ศาลากลาง	แต่ปราศรัยไม่เป็น	ก็

มีคนประสานให ้พี่นัน	 (นันทวัน	 หาญด	ี 

นักพฒันาอิสระ)	มาช่วยไฮด์ปาร์ก	เพราะตอน

น้ันพีนั่นท�าเร่ือง	CHIA	วเิคราะห์ผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน”

	 การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่

ท�าให้ทั้งสองรู ้จักกัน	 และท�าให้สุนทรเริ่ม

ท�าความรู้จักเกษตรอินทรีย์	แต่จุดที่เขายืนอยู่

ทางฝ่ังเคมใีนเวลานัน้มัน่คงนกั	“ในสายตาของ

นกัเคม	ีเกษตรอนิทรย์ีเป็นเรือ่งหลอกลวง”	แต่

ค�าชวนของนนัทวนัให้เขามาท�าเกษตรอนิทรย์ี
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ดู	ท�าให้เขารับค�าด้วยความเกรงใจ	

	 “คิดว่าท�าก็ได้	 (หัวเราะ)	 ชวนแกนน�าม็อบมา

ท�าด้วยกัน	4-5	คน	แต่ในใจไม่เชื่อหรอก	เพราะเรา

ท�าเคมีก็ได้ผลผลิตดีอยู่แล้ว	ท�าไปแบบเพื่อน	ไม่ได้

คดิท�าเป็นธุรกิจ	เพราะตอนนัน้ผมท�าพชืไร่อยู	่500-

600	 ไร่	 แต่พอท�าไปแล้วเราเห็นว่ามันดี	 มันไปได	้

เลยชวนนายก	 อบต.	 ที่อยู่ในทีมคัดค้านโรงไฟฟ้า

มาท�าอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ชาวบ้าน	 เชิญพี่

นัน	 (นันทวดี)	 พี่ต้อย	 (พลูเพ็ชร)	 มาเป็นวิทยากร	

ปรากฏว่าอบรมเสรจ็ชาวบ้านอยากลองท�าบ้าง	ผม

มีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ติดกับ	อบต.	เลยให้มาลองท�า

ทั้งปลัด	อบต.	หัวหน้ากองคลัง	เจ้าหน้าที่	และชาว

บ้าน”

	 ผลผลิตแรกของเกษตรกรอินทรีย์มือใหม่ที่

ปลูกกันแบบ	Farm	Sharing	 ไม่เพียงแค่เก็บกินได้

เท่านั้น	 หากแต่ขายท�ารายได้ดีด้วย	 จึงเกิดการ

อบรมรุ ่นที่	 2	 และเริ่มมีคนเข้าสู ่กลุ ่มท�าเกษตร

อนิทรย์ีเพ่ิมขึน้	ทว่าสนุทรก็ยงัเปิดหน้าร้านขายเคมี

เกษตรอยู่

	 “พ่ีนนัทกัว่า	จะดเีหรอทีท่�าเกษตรอนิทรย์ีแล้ว

เปิดร้านขายยาเคมีไปด้วย	 ผมเลยบอกว่าถ้าอย่าง

นั้นเลิกก็ได้	 เพราะตอนน้ันเรื่องเกษตรอินทรีย์เร่ิม

เป็นรูปเป็นร่าง	และเราไม่ได้ใส่ใจเคมีแล้ว”

	 หลังจากเปล่ียนวถิแีบบหกัศอก	สุนทรผลกัดนั

เรื่องเกษตรอินทรีย์เต็มตัว	 และท�างานในระดับ

จังหวัดร่วมกับกลุ่มนักพัฒนา	 จนกลุ่มเริ่มเป็นรูป

เป็นร่าง	ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวต้านโรงไฟฟ้าของ

เขา	ช่วยเรียกแขกเข้ามาหน้างานและกลายเป็นร่วม

หัวจมท้ายช่วยกันเดินหน้าเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่อ

	 “ช่วงปี	2556	ผมค่อนข้างจะบูกั๊บโรงไฟฟ้า	เลย

เริ่มมีคนเข้ามาหา	แล้วเขาเห็นว่าเราท�าเรื่องเกษตร

อินทรีย์อยู่	 เลยมีการขยายผลไปที่ชุมชนของเขา	

อย่างต�าบลนนทรี	ลาดตะเคียน	วังดาล	ดงบัง	วัง

ตะเคียน	 วังท่าช้าง	 ไปถึงอ�าเภอนาดีกับอ�าเภอ

ประจันตคาม”

กำรตลำดแบบเครือข่ำย 
	 แรกเริม่นัน้	ผักของเกษตรกรอนิทรย์ี	ต�าบลเขา

ไม้แก้ว	เป็นผกัทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด	โดย

มากเป็นผักจีนอย่างกะหล�่าปลี	กวางตุ้ง	คะน้า	ผัก

กาดขาวฮ่องเต้	

	 “ก่อนหน้านี้	ที่สนามชัยเขต	สมาชิกส่วนใหญ่

เป็นรายย่อย	แล้วมผีูส้งูอายุ	เขาจะปลกูผกัพ้ืนบ้าน

พวกหน่อข่า	 ผักแต้ว	 ทางเราปลูกผักจีนกันเพราะ

เห็นว่ามีตลาดใหญ่รองรับอยู่	 แต่ตอนหลังเราก็

เลียนแบบปลูกผักพื้นบ้านกับเขาด้วย	(หัวเราะ)”
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	 การท�าเกษตรอินทรีย ์คือการน�าเอา

ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้	แต่การจะให้ได้ผลผลิต

ที่ดี	 ก็ต้องอาศัยนวัตกรรมด้วย	ซึ่งไม่ได้หมาย

ถึงส่ิงประดิษฐ์	 หากแต่เป็นองค์ความรู้ในการ

จดัการให้เอ้ือต่อธรรมชาตขิองพชืผกัชนิดน้ันๆ	

	 “เราต้องรูจ้กัผกั	มนัจะมฤีดขูองมัน	ถ้าช่วง

หนาว	โรคแมลงที่เคยรุนแรงจะน้อยลง	ผักจะ

งาม	 ผักบางชนิด	 เช่น	 ผักบุ้ง	 ไม่ชอบอากาศ

หนาว	 จากที่เคยปลูก	 18	 วันแล้วเก็บได้	 พอ

หน้าหนาว	25	วันแล้วยังเก็บไม่ได้เลย	

	 “ผมไม่ได้ปลูกผักชนิดเดิมตลอดเวลา	

เพราะผมท�าเอม็โอยกูบัโรงพยาบาลอภยัภเูบศร	

ส่งผัก	100	ชนิด	ระบุเลยว่าปีหนึ่งโรงพยาบาล

จะซื้อกะหล�่าปลี	4	ตัน	ผักกาดขาว	3	ตัน	เรา

จะทดกบัเขาไว้ว่า	ผกัชนดินีจ้ะออกช่วงน้ีถงึช่วง

นี	้เช่น	กะหล�า่ปลจีะเริม่มตีลุาคม-เมษายน	ผกั

กาดขาวจะออกช่วงนี้	 นักโภชนาการก็จะ

ออกแบบให้เมนูหน้าฝนไม่มีกะหล�่าปลี”

	 การโคจรมาพบกับลูกค้ารายส�าคัญอย่าง

โรงพยาบาลอภัยภูเบศรน้ันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ	

เพราะหลังจากทีข่ยายกลุม่เกษตรอนิทรย์ีไปยงั

อ�าเภออ่ืนๆ	ในปราจนีบุร	ีสนุทรได้มโีอกาสพบ

กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล	 ที่อยากท�าเร่ืองเกษตร

อินทรีย์อยู่แล้ว	

	 “ทางอภัยภูเบศรเขาอยากปลูกสมุนไพรอินทรีย	์

เลยได้พดูคยุแลกเปล่ียนกนัและท�างานร่วมกนั	ประกอบ

กับอภัยภูเบศรมีโครงการดูแลอาหารคนไข้ด้วยวัตถุดิบ

อินทรีย์	 เราจึงจัดต้ังเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ปราจีนบุรี	 แล้วจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์	 ส่งผักส่ง 

ผลไม้เข้าครัวโรงพยาบาล	และส่งเสริมการท�าตลาดเขยีว

ทั้งในโรงพยาบาลกบินทร์บุรี	 โรงพยาบาลอภัยภูเบศร	

โรงพยาบาลประจันตคาม	โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

	 “การมเีอม็โอยูสามารถประกนัรายได้ให้กบัทางกลุ่ม

เกษตรกร	 และท�าให้เรารู้ตลาดแน่นอน	 แต่ที่ผมคิดว่า

ส�าคัญที่สุดคือ	 การมีร้านค้าหรือจุดจ�าหน่ายสินค้า 

เกษตรอินทรีย์ในชมุชน	ซึง่จะช่วยสร้างการเข้าถึงอาหาร

ปลอดภยั	ผกัอนิทรย์ีในพืน้ทีไ่ม่แพง	แต่กระบวนการของ

ห่วงโซ่อุปทานท�าให้แพง	สิ่งส�าคัญที่สุดในตอนนี้	ผมคิด

ว่าเป็นเรื่องการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ	 ความ

แม่นย�าในการขาย	การจดัการหลังเกบ็เกีย่ว	การส่งเสริม

การแปรรูป	ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้”	

	 นอกเหนอืจากการส่งผลผลติไปยังโรงพยาบาลและ

ท�าตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล	เครือข่ายเกษตรอินทรีย์

ปราจีนบุรี	 ยังส่งผลผลิตไปยังกลุ ่มเกษตรอินทรีย ์
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สนามชัยเขต	 ซึ่งเป็นศูนย์จัดการผักของเครือข่ายผ่านช่อง

ทางตลาดต่างๆ	 โดยมีการวางแผนการผลิตว่า	แต่ละช่วงมี

ความต้องการอย่างไร	ด้วยการท�างานร่วมกันของเครือข่าย

ที่เชื่อมโยงท่ัวถึงน้ีเอง	 ท�าให้ระบบการผลิตของเกษตรกร

อนิทรย์ีสนามชยัเขต	สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผู้ผลิต	ว่านีค่อื

ทางรอดที่จะเดินต่อไปในวิถีนี้

ธรรมนูญสุขภำพและกำรกินกำรอยู่
ที่เชื่อมโยงรำกเหง้ำและวิถีวัฒนธรรม
	 ไฟในการท�างานเพื่อชุมชนของสุนทรไม่ได้จบแค่ผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์	แล้วส่งเข้าตลาด	รับเงิน	เพราะเมื่อได้

คลุกคลีกับท้องถ่ิน	 เขายิ่งอยากใช้ความรู้ที่มีในการพัฒนา	

‘บ้าน’	ของตัวเอง	

	 “ทุกวันนี้เราท�าสามเรื่อง	 เรื่องแรกคือเร่ืองเกษตร

อินทรีย์	เรื่องที่สองคือการพัฒนาชุมชน	เรื่องที่สามคือการ

สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน	น�าทรัพยากรในชุมชนมาพัฒนาเป็น

สนิค้า	แต่มเีรือ่งหนึง่ท่ีผมคดิว่าส�าคญักว่าเกษตรอนิทรย์ี	คอื

ชุมชนท่ีมีรากเหง้า	 มีวิถีวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับรากของ

บรรพบุรุษ	ชุมชนก็เหมือนการเอาคนจากร้อยพ่อพันแม่มา

รวมกัน	 เหมือนผักตบชวาที่ลอยไปลอยมา	 แต่พอมันเกิด

ทุกข์	ทุกคนก็ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนตัวเอง	

	 “เราพยายามจะพฒันาเรือ่งวถิวีฒันธรรม	เราเป็นต�าบล

แรกของจงัหวดัปราจนีบรุทีีม่ธีรรมนญูสขุภาพต�าบล”	สนุทร

แย้มใหฟั้ง	ก่อนจะอธิบายต่อว่าธรรมนญูสขุภาพเป็นเครือ่ง

มอืของ	สช.	(ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต)ิ	เป็น

ข้อตกลงร่วมกนัของชมุชนทีค่นในชมุชนก�าหนดขึน้เอง	เพือ่

ให้เกดิความสขุท้ังด้านร่างกาย	จติใจ	สงัคม	และจติวญิญาณ	

	 “เมื่อก่อนชุมชนเราก็มีความขัดแย้งกัน	

พอมธีรรมนญูสขุภาพ	ท�าให้เรารบัฟังความคดิ

เห็นกัน	 อย่างหน่ึงที่เราเขียนไว้ในธรรมนูญ

สขุภาพของหมูบ้่านคอื	เรือ่งวถิวีฒันธรรมและ

การศกึษา	ร้ือฟ้ืนพธีิสู่ขวญัข้าวทีบ่รรพบรุษุของ

เราเคยท�าในงานบญุฮตีสบิสอง	คองสบิสี	่กลบั

มา	 แล้วท�าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีการท�านา

โรงเรียน”

	 ผืนนาของโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว	 เกิด

จากการท�าผ้าป่าเพือ่ทยอยซือ้ทีน่ามาให้เดก็ๆ	

ได้เรียนรู้	 และท�าให้มีคนเข้ามาเยี่ยมชม	 มา

ด�านา	เกี่ยวข้าวร่วมกับโรงเรียนเสมอมา

	 “โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาส	เราได้นามา	8	ไร่	ส�าหรบัปลกูข้าว

ไปเล้ียงเดก็นกัเรียน	แต่กไ็ม่พอ	เพราะเดก็มตีัง้	

500	คน	เราเลยใช้วิธีท�าพิธีสู่ขวัญข้าว	ขอทอด

ผ้าป่าข้าวเปลือกจากชาวบ้าน	 ได้มา	 5	 ตัน	

มากกว่าทีป่ลูกเองอีก	ในงานสู่ขวญัข้าว	แต่ละ

หมู่บ้านจะเอาอาหารท่ีเป็นซิกเนเจอร์ของตัว

เองมาเสนอ	หมู่บ้านนี้มีอ่อมปูนา	หมู่บ้านนี้มี

ต�าขนุน	 เป็นงานบุญใหญ่	 ที่	 2-3	 ปีหลังมานี้

เริ่มมีคนมาเที่ยวกันมากขึ้น”
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	 การปลูกฝังความเข้าใจลงในเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม	่

นอกจากเรื่องวัฒนธรรมและการกินอยู่	 สุนทรวาง

เรื่องการเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์	 ให้เด็กได้ร่วม

ฟ้ืนฟูป่า	ท�าแนวกนัไฟ	เกบ็ขยะในชมุชน	ทวงคนืพืน้ท่ี

สาธารณะ	 และน�าพืชอาหารไปปลูกไว้ตามริมทาง

เพื่อสร้างแหล่งอาหารของชุมชน

	 “เรือ่งอนรุกัษ์ฟ้ืนฟูป่าเด็กๆ	จะผลดักันไปท�าทกุ

ปี	เขาจะรูสึ้กว่าป่าน้ีเป็นฝีมอืเขา	สมยัแม่เขาเป็นเด็ก

แม่เขาก็เคยท�า	พอมารุ่นลูกเขาก็ได้ท�าอีก”

	 ความหวงแหนชมุชนและการร่วมดูแลทรพัยากร

ชมุชนของคนในชมุชนเอง	จงึเป็นอาวธุของชาวบ้าน

ในการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจนชะงักไป

แล้ว	 แต่ยังมีโรงงานขยะและโรงงานอุตสาหกรรม

อื่นๆ	ดาหน้าเข้ามาให้ต้องร่วมกันปกป้องอีก	

	 “การท�าเกษตรอินทรีย์จะเป็นเซฟโซนให้เรา	

เพราะพืน้ทีเ่กษตรอนิทรย์ีต้องการความปลอดภยัสูง	

และการจะท�าให้อยู่รอดปลอดภัยได้	 ‘ราก’	 เป็นสิ่ง

ส�าคัญ	 ผมคิดว่าชุมชนที่มีอุดมการณ์	 ความผูกพัน

ตัง้แต่บรรพบรุษุ	ถ้ามกีารจัดกระบวนการความคดิ	ส่ง

เสริมอาชีพหรือให้คนรุ่นใหม่กลับมาท�างานที่บ้าน	

เขาจะอยากใช้ความรู้ท่ีมีมาพัฒนาบ้านตัวเอง	 และ

รฐัเองกส็ามารถส่งเสรมิให้เกดิเศรษฐกิจในท้องถิน่ได้	

ทั้งเรื่องท่องเท่ียวและเรื่องวัฒนธรรมอาหาร	 แต่ถ้า

ไม่ฟื้นฟูกลับมา	สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ	ถูกท�าลายไป”	
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สวนผักคนเมือง	
ความมั่นคง
ทางอาหาร
สู่การเป็นเมือง		
ยั่งยืน วรางคนางค์	นิ้มหัตถา1

ศิริวรรณ	สิทธิกา

1	 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)



77

	 “เรามองเป้าไปที่ความมั่นคงทางอาหาร

ของชุมชนเมือง	 ในคนทุกกลุ ่ม	 ทุกระดับ	

พยายามที่จะหนุนเสริมให้คนเมืองมีความ

มั่นคงทางอาหารก่อน	 เพื่อจะเชื่อมโยงเรื่อง

อาหารไปสู่เรื่องเศรษฐกิจ	สุขภาพ	สังคม	และ

สิ่งแวดล้อม	เป้าหมายของเราคือระบบเกษตร

และอาหารที่ยั่งยืนและเมืองยั่งยืน”	

 วรางคนางค์ นิ้มหัตถา	หัวหน้าโครงการ

สวนผักคนเมือง	 เอ่ยถึงแนวคิดและเป้าหมาย

ในการท�างานของโครงการฯ	ภายในส�านักงาน

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	ที่โอบล้อมด้วยแปลง

ผักและพันธุ์ไม้ต่างๆ	 ซึ่งก�าลังชูต้นเขียวชอุ่ม

หลังรับน�้าในฤดูฝน	 และให้ผลน่าชื่นใจ	 ทั้งใน

ความหมายของผลผลิตจากแปลงเล็กๆ	 ใน 

โครงการฯ	 และขนาดของเครือข่ายคนเมืองที่

ขยายการเติบโต	 หันมาสนใจการท�าเกษตรใน

ครวัเรอืนและชมุชนของตนเอง	เพือ่สร้างความ

สวนผักคนเมือง 
ควำมมั่นคงทำงอำหำรสู่กำรเป็นเมืองยั่งยืน

มัน่คงทางอาหารเป็นพืน้ฐาน	กระทัง่ตอบโจทย์

ทั้งเร่ืองสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่ง

แวดล้อม	ตามทีโ่ครงการฯ	ได้วางเป้าหมายเอา

ไว้	และยิ่งออกผลชัดเจนในสถานการณ์โควิด-

19	ระบาด	เมื่อสวนผักในชุมชนและครัวเรือน

ของคนเมืองได้กลายเป็นภูมิต้านทานความ

ขาดแคลน	 และแบ่งปันไปสู่ผู้คนท่ีเปราะบาง

ด้านการเข้าถึงอาหารด้วยอปุสรรคทางการเงนิ

หรือการเดินทาง	

	 นับจากวันที่เร่ิมด�าเนินการเมื่อปี	 พ.ศ.

2553	สวนผักคนเมืองผ่านวาระครบ	10	ปีไป

แล้ว	 ด้วยการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนท่ี

ค่อยเป็นค่อยไป	 เราขอถือโอกาสน้ีเดินตาม

รอยทางยทุธศาสตร์ท้ัง	4	ของโครงการสวนผัก

คนเมอืง	เพือ่ลัดเลาะเข้าไปเรียนรู้กระบวนการ

ท�างานที่ผ่านเร่ืองราวมาไม่น้อยกว่าจะมาถึง

วันนี้ได้	
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4 ยุทธศำสตร์สู่ควำมมั่นคง
ทำงอำหำรของชุมชนเมือง
ยุทธศำสตร์ที่ 1: 
เปลี่ยนกรอบคิดของคนเมืองให้เชื่อว่ำ 
เรำสำมำรถผลิตอำหำรได้
	 ยุทธศาสตร์แรกของโครงการสวนผักคน

เมือง	 คือการขับเคลื่อนความรู้	 แนวคิด	 วิสัย

ทัศน์	และเปลี่ยนกรอบคิดของคนเมืองว่า	คน

เมอืงไม่ได้เป็นเพยีงแค่ผูบ้รโิภค	แต่มศีกัยภาพ

ในการเป็นผู ้ผลิตอาหารที่ดีด้วยตนเองได้	

พึ่งพาตนเองในด้านอาหารได้	 แม้จะอาศัยอยู่

ในเมืองที่มีข้อจ�ากัด	

	 “สบิปีทีแ่ล้วเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งใหม่มาก	สวน

ผักคนเมืองจึงต้องพัฒนาความรู้และเทคนิคท่ี

จะท�าให้คนเมืองเห็นว่า	 การพึ่งตนเองด้าน

อาหารหรือการเพาะปลูกเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได	้

ลงมือท�าได้	และได้ผลจริง	พร้อมการเชื่อมโยง

ผลงานด้านวิชาการ	 การแลกเปลี่ยนกับเครือ

ข่ายอื่นๆ	 ว่าเราไม่ได้มองแค่เรื่องอาหาร

เท่านัน้	แต่เชือ่มโยงกบัมติขิองเมอืงทีย่ัง่ยนื	เรา

จึงมีการเผยแพร่ความรู ้	 พัฒนาชุดความรู้	

แนวคิดเกษตรในเมืองเป็นฐานราก	 แล้วเชื่อม

โยงไปสู่สิ่งแวดล้อม	 ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ	การจดัการขยะ	เรือ่งเศรษฐกจิ	สขุภาพ	

เพื่อท�าให้เร่ืองเกษตรในเมืองถูกผนวกเข้าไป

ทุกมิติ	หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมือง”

	 การเปลี่ยนชุดความคิดที่ว่า	เมืองกับการ

ท�าเกษตรกรรมน้ันแยกกนัคนละส่วน	คนเมือง

คอืผู้บริโภค	และพืน้ทีเ่กษตรกรรมต้องอยูน่อก

เมือง	 เร่ิมด้วยการขยายผลชุดความรู้	 กระทั่ง

เกดิเครอืข่ายทีข่ยายตวัขึน้ตลอดสบิปีทีผ่่านมา	

เป็นรูปธรรมที่ท�าให้คนเมืองสลัดความคิดชุด

เดมิออก	และสวมหมวกเกษตรกรในพืน้ท่ีเมือง

ได้อย่างมั่นใจขึ้น	 ว่าแท้จริงแล้วเมืองและ

อาหารไม่มีเส้นแบ่งเขตแดน	 และเป็นเรื่อง

สามัญในชีวิตประจ�าวันได้

ยุทธศำสตร์ที่ 2: 
สร้ำงพื้นที่ผลิตอำหำรในเมือง 
	 วรางคนางค์หยิบเอาข้อมูลขององค์การ

สหประชาชาติมาเสริมว่า	 ในปี	 2557-2558	

ประเทศไทยเหลือพื้นที่เมืองและชนบทใน

อัตราที่เท่ากัน	 และหากแนวโน้มการขยายตัว

ยังเป็นไปในรูปแบบนี้	ในปี	2593	ประเทศไทย

จะมีพื้นที่เมืองมากถึงร้อยละ	 72	 เหลือพื้นท่ี

ชนบทอยู่เพียงร้อยละ	28	เท่านั้น
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	 “ค�าถามคอื	ถ้าชดุความคดิ	ประสบการณ์

หรือความเชื่อของเราว่าการผลิตอาหารอยู่ใน

ชนบท	เราจะรบัมอืยงัไงถ้าพืน้ทีผ่ลติอาหารเรา

เหลืออยู่	 28	 เปอร์เซ็นต์	 ดังนั้นถ้าเมืองต้อง

เติบโตไปเรื่อยๆ	การผลิตอาหารในพื้นที่เมือง

คือส่ิงท่ีเราต้องท�าให้เกิดขึ้น	 เราต้องเพ่ิมหรือ

รักษาพื้นท่ีผลิตอาหารของเมืองไว้ให้ได้มาก

ที่สุด	 อีกเรื่องหน่ึงคือการเติบโตเป็นเมืองจะ

ท�าให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป	 คนชนบทที่

เคยเป็นเกษตรกร	เมื่อเมอืงเปลีย่น	ชวีิตเขาจะ

เปลี่ยน	คือหยุดท�าเกษตร	แล้วกลายมาเป็นผู้

บริโภค	ฉะนั้นเราต้องท�าให้กลุ่มคนเมืองฟื้นฟู

ทักษะความรู้ในการผลิตอาหารหรือการท�า

เกษตรซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ส�าคัญของชีวิต	

เพราะมันเป็นทางรอด”

	 เร่ือง	 ‘เกษตรกรรมคือทางรอด’	 ไม่ได้เป็นเพียง

ทางออกเฉพาะของประเทศไทย	แต่ยงัเป็นทีย่อมรับใน

บริบทโลก	เช่น	ในยโุรปทีพั่ฒนาเทคโนโลยไีปไกลจนถงึ

ทางตัน	 และตอนน้ีได้หวนกลับมาสู่แนวทางการท�า

เกษตร	

	 “การปลกูผกัของเราไม่ใช่เพือ่ให้ได้ผกั	แต่เราก�าลงั

ผลติอาหารทีด่ใีห้กบัตวัเองและคนในครอบครวั	อาหาร

เพ่ือสุขภาวะ	 อาหารที่ ดีกับผืนดินผืนน�้า	 ดีกับส่ิง

แวดล้อม	และการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ใส่ดินแล้วโรยเมล็ด	คน

เมอืงต้องเรยีนรูว่้าอาหารท่ีดต้ีองมาจากการฟ้ืนฟดูนิให้

กลับมามีชีวิต	ให้ดินอุดมสมบูรณ์	น�้าต้องดี	ต้องใช้น�้า

ให้คุ้มค่า	 เรียนรู้ที่จะเอาขยะในครัวเรือนหรือชุมชนมา

เปลีย่นเป็นปุย๋หมกัเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ปัจจยัการ

ผลิต	เรียนรู้เร่ืองฤดกูาลของการผลิต	เรียนรู้ความหลาก

หลายของพืชพันธุ์ว่าเราไม่ควรปลูกอย่างใดอย่างหนึ่ง	

แต่ควรปลูกให้หลากหลายเพื่อป้องกันโรคแมลงต่างๆ	

	 แล้วการฟื้นฟูทักษะการปลูกผัก	 จะเชื่อมโยงไปสู่

การเรียนรู้มิติเร่ืองสิ่งแวดล้อม	 เร่ืองแหล่งที่มาของ

อาหาร	 กระบวนการผลิตอาหารที่ดีส�าหรับคนเมือง	

เมื่อไรที่เขาเริ่มต้นการเป็นผู้ผลิตอาหาร	 เรียนรู้ว่ากว่า

จะปลูกได้แต่ละอย่างต้องอาศยัเวลา	อาศยัระบบนิเวศ

ทีเ่กือ้กลูกนั	เขาจะเข้าใจแล้วว่า	เกษตรกรทีผ่ลิตอาหาร

อินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติที่เป็นระบบการเพาะปลูก

ทีด่	ีต้องท�างานหนกัเพือ่ส่งอาหารทีด่มีาให้พวกเรา	เขา

ก็จะกลายเป็นผู้บริโภคที่แอ็กทีฟ	เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ผลิต

เพี่อที่จะกลายเป็นผู้บริโภคที่ดี”	
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	 และการปลกูผกัของคนเมือง	ไม่ใช่แค่การ

ปลูกในพื้นที่ขอบรั้วของตัวเอง	แต่เชื่อมโยงไป

สู่การใช้ประโยชน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า	 พื้นที่

เสี่ยงหรือเคยเป็นแหล่งมั่วสุม	 ไปจนถึงจับมือ

กับเจ้าของที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์	 ให้มีคน

ช่วยดูแลระหว่างยังไม่ได้ใช้งานอื่น	 ส่วนคน

ปลกูมีอาหารและยังแบ่งปันให้กับเจ้าของทีด่นิ

ได้	สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

	 “สวนผกัคนเมอืงเน้นการท�างานเป็นกลุม่	

เป็นชมุชน	ไม่เน้นรายเดีย่ว	เพราะเมอืงมคีวาม

เป็นปัจเจกบคุคลสงู	ต่างคนต่างอยูม่านานแล้ว	

เราไม่เชื่อว่าการอยู ่แบบโดดเดี่ยวจะเป็น

ทางออกในอนาคต	เราเลยพยายามท�าให้สวน

ผักชุมชนเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์

ของคนในชมุชนเดียวกัน	คนในองค์กรเดียวกนั	

ในกลุ่ม	ในเครอืข่ายเดยีวกัน	ได้กลบัมาท�างาน

ด้วยกัน	 ในการสนับสนุนการท�าสวนผักชุมชน	

เราจึงมีหลักว่าต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อยสิบ

ครอบครัวขึ้นไปโดยไม่ใช่คนในเครือญาติ

เดียวกัน	 ต้องใช้พ้ืนที่ส ่วนกลางหรือพื้นที่

สาธารณะ	เพือ่ให้ทกุคนมโีอกาสเข้าถงึพืน้ทีไ่ด้	

รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิในกิจกรรมนี้	มีโอกาสเก็บ

เกี่ยวผลผลิต”

ยุทธศำสตร์ที่ 3: 
เชื่อมโยงและกระจำยอำหำร 
	 ในตอนเริ่มต้น	 สวนผักคนเมืองเน้นการส่งเสริมให้คน

เมืองรวมกลุ่มกันเพาะปลูก	 ผลิตอาหาร	 และแบ่งปันกันใน

กลุ่ม	 แต่หลังจากขับเคลื่อนการน�าพื้นท่ีว่างเปล่ามาท�าสวน

ผกัชมุชน	ท�าให้พืน้ทีผ่ลติอาหารขยายใหญ่ขึน้	มผีลผลิตส่วน

ต่างจากการบริโภคและจ�าหน่ายในราคาถูกเหลืออยู่	จึงเปิด

ช่องทางการเชื่อมโยงอาหารจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค	จัดให้มี	

City	Farm	Market	ขึ้น	 โดยใช้พื้นที่ของโครงการสวนผักคน

เมืองในต�าบลไทรม้า	 อ�าเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวัดนนทบุร	ี

เป็นจุดกระจายอาหาร	 ด้วยมองว่าเมื่อมีช่องทางการตลาด	

ช่องทางการเชือ่มโยงและกระจายอาหาร	จะช่วยกระตุน้การ

ผลิตของเกษตรได้มากขึ้น

	 “โครงการสวนผักคนเมืองด�าเนินงานโดยมูลนิธิ

เกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)	ซึ่งท�างานกับเกษตรกร	77	

จังหวัดทั่วประเทศไทย	 ในเมื่อเมืองผลิตอาหารได้ไม่ครบ	

อย่างมากก็ท�าได้แค่ปลูกผัก	ยังมีข้าว	ปศุสัตว์	ประมง	ที่ยัง

ท�าไม่ได้หรือท�าได้น้อย	 ฉะนั้นเมื่อคนเมืองเรียนรู้ที่จะผลิต

อาหารเองส่วนหนึ่งแล้ว	 การจะให้เขาลุกขึ้นมาเป็นผู้บริโภค
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ที่สนับสนุนอาหารที่เก้ือกูลระบบธรรมชาติ	 ก็

ควรต้องมีจุดในการเชื่อมโยงกัน”

	 ซิตี้ฟาร์มมาร์เก็ต	 (City	 Farm	 Market)	

ท�างานกับผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ	

ด้วยการท�าข้อมูลประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่า

แต่ละเดอืนมผีลผลติอะไรทีโ่ดดเด่น	ทัง้ในด้าน

ความหลากหลาย	 พันธุกรรมท้องถ่ิน	 ฤดูกาล	

เพื่อให้คนเมืองมีโอกาสบริโภค	 และยังจัด

กจิกรรมให้คนทีม่าเดนิในงานได้แลกเปลีย่นวธิี

การกิน	การเพาะปลูก	เพื่อเรียนรู้การบริโภคที่

หลากหลาย	 เปิดระบบให้สั่งจองล่วงหน้าเพื่อ

แก้ปัญหาสินค้าล้น	 ผู้บริโภคน้อย	 เกษตรกร

ขายสินค้าไม่หมด	 ซึ่งกลายเป็นข้อดีเมื่อเกิด 

โควิด-19	ระบาด	ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบปะ

กนัแบบเดมิไม่ได้	แต่ผู้บรโิภคยงัสามารถเข้าถึง

อาหารปลอดภัยได้

	 “การท�าข้อมูลว่าเดือนน้ีมอีะไรเป็นสนิค้า

โดดเด่น	 ระบบสั่งจองล่วงหน้าท�าให้ทั้งผู้ผลิต

และผูบ้รโิภคได้เรยีนรูก้นั	เกษตรกรได้รูว่้าท�าไม

ผกัตวัเองขายไม่ได้	ท�าไมผกัชนิดน้ีขายดี	ท�าไม

ฤดนูีผู้บ้รโิภคถามหาผกัชนดินี	้และเราเปิดช่อง

ทางให้ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารกันเอง	 ซึ่งท�าให้

เกิดการพัฒนาทั้งสองฝั่ง

	 “เมือ่เกดิวกิฤตขิึน้เรากเ็หน็ภาพชดัเลยว่า	เป็น

เพราะเราท�าระบบสั่งจองล่วงหน้ามาตั้งแต่สามปี

ก่อนหน้าแล้ว	 ท�าให้แม้จะมีการระบาดของโควิด	

แต่ตลาดเราก็ไม่ปิด	 ยังมีรูปแบบการสั่งจองปกติ	

เพียงแต่เปลี่ยนจากสั่งแล้วมารับโดยตรง	 เป็นสั่ง

จองแล้วเกษตรกรเอาผลผลิตมาไว้ที่โครงการ	 เรา

ช่วยกนัแพก็ลงกล่อง	แล้วให้ลกูค้าขบัรถมารบักลบั

ไปไดรฟ์ทรู	 ท�าให้เรากระจายผลผลิตได้ต่อเนื่อง

โดยไม่เคยปิดตลาดเลยแม้แต่เดือนเดยีว	ผู้บริโภค

ก็ไม่เคยลดลง	มีแต่จะมากขึ้น	

	 “จากเหตุการณ์นี้เราคิดว่าในภาวะวิกฤต	ิ

เพื่อนท่ีแท ้คือเพื่อนที่ยังท�างานด้วยกัน	 ยัง

สนับสนุนกัน	 วิกฤตินี้ได้พิสูจน์ว่างานที่เราท�าเป็น

ระบบทีเ่ก้ือกลูกนัจรงิๆ	ต่อให้วกิฤตนิีจ้บลง	ระบบ

นี้ก็จะยังอยู่	แล้วเมื่อไรที่โครงการสวนผักคนเมือง

สิ้นสุดลง	 เขาจะยังมีเพื่อนเกษตรกร	 มีเพื่อนผู้

บริโภคท่ีเชื่อมโยงกันได้เองโดยไม่ต้องอาศัยเรา

แล้ว”	

	 นอกจากการเชือ่มโยงและการกระจายอาหาร

ผ่านการซื้อขายตามกลไกตลาด	การมาเยือนของ

วกิฤตโิรคระบาดท�าให้สวนผักคนเมอืงผุดโครงการ

เร่งด่วนเพือ่ช่วยเหลอืกลุม่คนเมอืงทีม่คีวามเปราะ

บางด้านอาหาร	ชื่อว่า	‘ปันอาหาร	ปันชีวิต’	วราง

คนางค์เผยภาพที่ท�าให้มองเห็นชัดขึ้นว่า	 เมื่อเกิด

วิกฤติที่กระทบถึงการปิดตัวของตลาด	 การขนส่ง	

และเศรษฐกิจ	ระบบอาหารที่เคยเชื่อว่าจะเลี้ยงดู

ผู้คนทั้งหมดได้กลับท�าหน้าที่ไม่ได้เลย	
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	 “คนทกุระดบัเข้าไม่ถงึอาหาร	คนมอี�านาจ

สามารถกักตุนอาหารได้	 แต่ส่ิงที่เขากักตุนก็

ไม่ใช่อาหารที่ดี	 แต่อีกกลุ่มหน่ึงที่ไม่มีอ�านาจ

ในการกักตนุอะไรเลย	ออกไปท�างานไม่ได้	ไม่มี

เงินไปซื้อของเพราะมีรายรับแบบรายวัน	 เขา

ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด	 ภาพของคนนั่งรอ 

บริจาคอาหารเป็นภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเมือง

ไทย	 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น�้า	 เป็นครัว

ของโลก”

	 ในฐานะทีท่�างานส่งเสรมิเรือ่งความมัน่คง

ทางอาหาร	สวนผักคนเมืองเห็นว่า	โครงการฯ	

ควรเข ้ามามีบทบาทในการเช่ือมโยงฝั ่งที่

อดอยากขาดแคลนและฝั่งเกษตรกรอินทรีย์

รายย่อยทีร่ะบายผลผลติไม่ได้	จงึน�าเงนิบริจาค

มาซื้อผลผลิตและแบ่งปันไปสู่กลุ่มเปราะบาง

ในกรุงเทพฯ	 และจังหวัดใกล้เคียงเพ่ือให้รอด

ไปด้วยกัน	

	 “เราเข้าใจดว่ีาการบรจิาคอาหารแบบนีถ้งึ

วนัหนึง่กต้็องถงึทางตนั	ไม่มใีครทีจ่ะบรจิาคได้

ตลอด	 เราต้องท�าให้คนเปราะบางมีศักยภาพ

ในการเข้าถึงอาหารด้วยตัวเอง	จึงท�าโครงการ	

‘แปลง	ปลูก	ปัน’	ขึ้นมา	เพื่อให้ชุมชนที่เปราะ

บางมีพื้นที่ผลิตอาหารในเวลาเร่งด่วน	 เราขอ

ให้มีพื้นที่	100	ตารางเมตรเป็นมาตรฐาน	เรา

เตรียมปัจจัยการผลิตให้พร้อม	ทั้งดิน	ปุ๋ยหมัก	

เมล็ด	 อุปกรณ์	 แล้วยื่นให้ชุมชนเลย	 ชุมชน

มีหน้าที่ปลูก	 เราท�า	 30	 ชุมชนต้นแบบใน

กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ไปจนถึงเชียงใหม	่
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โดยปัจจัยการผลิต	 เราเลือกสนับสนุนผู ้

ประกอบการรายเล็กและผู้ประกอบการที่

ท�างานอยู่บนฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม	

เพื่อกระจายรายได้สู่คนเล็กคนน้อย”

	 สวนผกัคนเมอืงจะท�าหน้าท่ีเป็นพีเ่ลีย้งใน

หนึ่งรอบปีการผลิต	 เพื่อให้ผู้ผลิตรายใหม่ได้

เรียนรู้การเพาะปลูกพืชจนครบทุกฤดูกาล	 สิ่ง

ที่น�าความชื่นใจกลับมาสู่คนท�างาน	 คือการ

ต่อยอดของชมุชนทีย่งัคงท�าอยู่และขยายพืน้ที่

การเพาะปลกูมากขึน้	บ้างขยบัเป็นศนูย์เรียนรู้	

เช่น	 เทศบาล	 5	 ต�าบลในเขตอ�าเภอเมือง

เชียงใหม่	 ที่ท�าหลักสูตรการสอนในโรงเรียน

และเสริมความรู้ให้ชาวบ้านท�าเกษตรอินทรีย	์

หรือในกรุงเทพฯ	 ก็ท�างานกับท้ังเคหะ	 ชุมชน	

เครอืข่ายสลัม	และหอพกัทีใ่ช้พืน้ทีด่าดฟ้าปลกู

ผักให้ชาวหอกินฟรี

	 “จรงิๆ	แล้วภาวะวกิฤติก็เป็นปัจจยัส�าคญั

ที่กระตุ ้นให้คนกลุ ่มนี้เห็นความส�าคัญและ

ลงมือท�าอย่างจริงจัง	 เขาได้เรียนรู้ว่าการท�า

แบบนี้คือทางรอด	และเป็นทางรอดที่ยั่งยืน”	

ยุทธศำสตร์ที่ 4:
รณรงค์ด้วยพื้นที่รูปธรรม
	 การรณรงค์เผยแพร่	 สร้างการรับรู ้สู ่

สาธารณะ	คือหัวใจส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในการ

สร้างเครือข่ายและขยายผลการเติบโตของทั้ง

ผู้ผลิตและผู้บริโภค	 โครงการสวนผักคนเมือง

จะเน้นการสร้างพื้นที่รูปธรรมเพื่อใช้เป็น 

กระบอกเสยีงว่าท�าแบบนีค้อืทางรอด	น�าไปสูค่วาม

มั่นคงอาหารของคนเมืองและการเป็นเมืองยั่งยืน

ได้

	 “เราท�าให้เหน็ว่าพืน้ทีอ่าหารทีพ่วกเขาสร้างขึน้

มันเชื่อมโยงกับชีวิตเขาเอง	 มันสร้างความสัมพันธ์

กับผู้คน	สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ	รักษา

สิง่แวดล้อม	ใช้ในการบ�าบดัเยยีวยา	และน�าไปสูก่าร

เรียนรู้ของเด็ก	 ในขณะเดียวกันเราเขียนความรู้ที่

พวกเขาช่วยกันผลิตข้ึนมาและจัดฝึกอบรม	 แต่ละ

พืน้ทีไ่ม่สามารถปลูกผกัชนดิเดียวกนัได้ท้ังหมด	เรา

ใช้ฐานความรู้เดียวกัน	 ที่เหลือต้องเอาไปทดลอง

กันเองว่าอะไรท่ีเหมาะกับพื้นที่นั้น	 เมื่อได้เทคนิค

จากส่ิงที่เขาเรียนรู้	 เราก็น�ามาสกัดแล้วเอามา

สื่อสารต่อ”
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	 เวบ็ไซต์	www.thaicityfarm.com	ของสวนผกั

คนเมือง	จึงเสมือนหนึ่งต�าราการปลูกผัก	ที่หยิบ

จับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อตามบริบทของพื้นที่

ที่ผู้สนใจอาศัยอยู่

	 “อีกส่วนหนึ่งเราพยายามแปลงานต่าง

ประเทศ	 ซ่ึงพอเราได้ศึกษาจริงๆ	 เราพบว่าของ

ต่างประเทศก็คล้ายกันหมดเลย	 ทั้งเรื่องระบบ

เมอืง	เรือ่งความสมัพนัธ์	เรือ่งการเรยีนรู	้การสร้าง

เครือข่าย	 การรับมือกับวิกฤติ	 และทิศทางการ

เติบโต	 เพียงแต่เขาไปไกลกว่าในเรื่องธุรกิจเพื่อ

สังคม	 เขามีสภาอาหารของเมือง	 เราแปลงาน

เหล่าน้ีเพือ่ชีน้�าให้เห็นว่านโยบายต่างประเทศเขา

ขยับยังไง	 การท�างานของเครือข่ายภาคประชา

สังคม	กลุ่มคนด้อยโอกาสเป็นยงัไง	เพือ่ให้คนไทย

ได้เรียนรู้”	
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ก้ำวต่อไปของสวนผักคนเมือง
	 ตลอด	10	ปีทีผ่่านมาของโครงการสวนผกั

คนเมือง	 คือการออกเดินทางสั่งสมชุดความรู้

และประสบการณ์	 สร้างเครือข่ายของผู้ผลิต

และผู้บริโภค	กว่า	400	โครงการที่กระจายอยู่

ในทกุภูมภิาค	คอืผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้อย่างชดัเจน	

ซึ่งก้าวต่อไปหลังจากน้ี	 วรางคนางค์บอกว่า	

เธอไม่นับ	10	ปีแรกเป็นจุดเริ่มต้น	หากขอนับ

วิกฤติโควิด-19	เป็นจุดเริ่มต้นแทน	

	 “วิกฤติที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นภาพว่าเรา

ยังท�างานไม่พอ	 และคนอาจจะยังไม่สรุปบท

เรียนตัวเองได้ดีพอ	 เราเกิดวิกฤติกันมาแล้ว

หลายครัง้	ตัง้แต่ฟองสบูแ่ตก	น�า้ท่วม	จนมาถึง

โควดิ	อาหารของเมอืงเป็นปัญหาตลอด	แต่พอ

ข้ามพ้นวิกฤติไป	 คนไทยก็ไม่มองเรื่องวิกฤติ

อาหารแล้ว	จะมองวิกฤติเศรษฐกิจก่อน	

	 “ตอนนีค้นสนใจและท�าเรือ่งนีเ้ยอะข้ึน	แต่ยังมคีน

อกีจ�านวนมากทีเ่ข้าไม่ถงึการสร้างพืน้ทีอ่าหารในเมอืง	

เรามคีนทีเ่ผชิญหน้ากบัวิกฤตแิละมคีวามพร้อมท่ีจะท�า

เรื่องน้ีเพื่อรับมือกับวิกฤติข้างหน้า	 แต่ก็มีคนจ�านวน

ที่มากกว่าอีกไม่รู ้กี่เท่าที่พอวิกฤติผ่านไป	 ก็ยังไม่มี

โอกาสตั้งหลักในเร่ืองนี้	 แต่เราไม่ควรท้อท่ีจะหนุนให้

คนกลุ่มนี้ยกระดับไปสู่การลงมือท�า	 ซึ่งเป็นโจทย์ของ

เรามาตลอด	

	 “ความท้าทายของงานเกษตรในเมอืงคอื	เราต้อง

ท�าให้เรื่องเกษตรเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิต	เมืองไม่ได้

แปลกแยกออกจากการท�าเกษตร	ถ้าการท�าเกษตรใน

เมืองให้กลายเป็นพื้นฐานติดตัวทุกคนทุกพื้นที่ของ

เมือง	 ก็จะเป็นความพร้อมให้เราสามารถรับมือกับ

วกิฤตทิีจ่ะเกิดข้ึนได้	โดยเฉพาะวกิฤตอิาหาร	และเชือ่ม

โยงไปสูว่กิฤตอิืน่ๆ	เพราะอาหารคอืชวีติ	คนทีท่�าเรือ่ง

อาหารก็คือคนที่ท�าเรื่องชีวิต”	
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3
ความปลอดภัยอาหาร
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•	88	•

การขับเคลื่อนนโยบายผักผลไม้ปลอดภัย

ด้วยการผลักดันความต้องการของแหล่งรับซื้อผ่านมาตรฐาน

การกำากับดูแลสถานที่ผลิต

(คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด  

รศ.ดร.ชนิพรรณ	บุตรยี่

•	104	•	

การตรวจสอบสารเคมีในพืชผักผลไม้ของนักเรียน

สู่การขับเคลื่อนชุมชนเฝ้าระวังสารเคมี 

ศ.ดร.พวงรัตน์	ขจิตวิชยานุกูล	

•	116	•

กินอย่างปลอดภัย ได้คุณภาพ

เพื่อคงมนต์เสน่ห์อาหารริมบาทวิถี

สุชาติ	สุขเจริญ	

ศิริวรรณ	สิทธิกา

•	126	•

เปลี่ยนพฤติกรรมคนวัยทำางาน สู่การบริโภคผัก 400 กรัม

จันทร์จิดา	งามอุไรรัตน์

ศิริวรรณ	สิทธิกา

•••••
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การขับเคลื่อน
นโยบายผัก
ผลไม้ปลอดภัย
ด้วยกำรผลักดันควำมต้องกำรของแหล่งรับซื้อ
ผ่ำนมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลสถำนที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด 
รศ.ดร.ชนิพรรณ	บุตรยี่	1

1	 กรรมการบริหารแผนคณะที่	5	และกรรมการก�ากับทิศแผนอาหาร
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	 การตกค้างของสารก�าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้	 ส่งผลกระทบให้การบริโภคผัก

ผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยไม่ถึงวันละ	 400	 กรัมเป็นอย่างน้อย	 ตามที่องค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	และองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ก�าหนด	

เนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย	

	 จากรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารก�าจัดศัตรูพืชในผักและ

ผลไม้จากหน่วยงานก�ากับดูแลในปี	พ.ศ.2559	ของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย

ด้านอาหาร	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 และผลเฝ้าระวังจากเครือ

ข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 (Thai-PAN)	 ยังพบการตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่

ก�าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข	และ/หรือมาตรฐานของโคเด๊กซ์	(Codex-MRL)2 

ซึง่อาจมหีลายสาเหต	ุได้แก่	ด้านวตัถอุนัตรายทางการเกษตร	ด้านการตลาด	ด้านระบบ

ก�ากับดูแลความปลอดภัยของภาครัฐ	และด้านผู้บริโภค	เป็นต้น	

	 ประกอบกบัผลลพัธ์การด�าเนินงานโครงการพฒันาระบบก�ากับดูแลความปลอดภัย

ผักและผลไม้	ในปี	2558-2559	ของสถาบันโภชนาการ	ร่วมกับคณะกรรมการอาหาร

แห่งชาติ	อย.	ภายใตก้ารสนบัสนุนของ	สสส.	สง่ผลต่อการขับเคลื่อนเพือ่พฒันาระบบ

ก�ากับดูแลความปลอดภัยผักและผลไม้โดยใช้หลักความต้องการของแหล่งรับซื้อ	 (De-

mand	pull)	ทีต้่องการผกัผลไม้ปลอดภยั	เป็นแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหนึง่	ด้วยการ

ผลักดันให้เกิดความต้องการผัก	 ผลไม้ปลอดภัยผ่านแหล่งรับซื้อ	 ได้แก่	 ห้างค้าปลีก	

ตลาดค้าส่ง	และแหล่งรับซื้อชุมชน	เช่น	โรงเรียน	โรงพยาบาล	เป็นต้น	

กำรขับเคลื่อนนโยบำยผักผลไม้ปลอดภัย
ด้วยกำรผลักดันควำมต้องกำรของแหล่งรับซื้อ
ผ่ำนมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลสถำนที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด 

2	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก�าหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
ของโครงการมาตรฐานอาหาร	FAO/WHO
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	 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงมีนโยบายขับเคล่ือนส่วนกลางน�้าของห่วงโซ่การ

ผลิตผักและผลไม้สดผ่านแหล่งรวบรวมคือ	 โรงคัด	 บรรจุผัก	 และผลไม้	 รวมถึงแหล่ง

จ�าหน่ายให้	

	 1.	พัฒนาโมเดลการตามสอบย้อนกลับ	(Traceability)	

	 2.	 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการจัดการสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สดเพื่อให้

ครอบคลุมชนิดสารเคมีตกค้างและเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพระหว่างคู่ค้า	

	 3.	 จัดท�าข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนการจัดท�าประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เลขที่	

386	พ.ศ.	2560	เรือ่งก�าหนดวธิกีารผลิต	เครือ่งมอื	เครือ่งใช้ในการผลติและการเกบ็รกัษา

ผักหรือผลไม้สดบางชนิด	และการแสดงฉลาก	

	 เพื่อก�าหนดเป็นกฎหมายบังคับให้เกิดความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้สดที่

ผ่านโรงคัด	บรรจุ	 ซึ่งมีผลให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัยผัก

และผลไม้ภายในกระทรวงสาธารณสุข	 และระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	

	 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดนโยบายขับเคล่ือน	 “ปีแห่งการยกระดับ

มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน	2560”	ด�าเนินการในส่วนต้นน�้าคือ	ด้านจัดการการ

ใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง	 ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้	 “ป	ี

2560	ปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไม้สดปลอดภัย”	และมีการด�าเนินการในระดับต่างๆ	ดังนี้
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	 •	 โรงคัดบรรจุ:	ยกระดับการก�ากับดูแลสถานที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	ผักผล

ไม้สด	โดย	อย.

	 •	 สถานที่จ�าหน่าย:	 เฝ้าระวังผักและผลไม้สด	ณ	 สถานที่จ�าหน่าย	 โดย	

อย.	ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 •	 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร:	ยกระดับการก�ากับดูแลสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

บริการลูกค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย	โดย	กรมอนามัย

	 •	 โรงพยาบาล:	น�าร่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	18	แห่ง	รับวัตถุดิบ

ที่ปลอดภัยมาประกอบอาหาร	โดย	กองบริหารการสาธารณสุข

	 •	 ผู้บริโภค:	วิธีการล้างผักและผลไม้	ฉลากผัก	ผลไม้ปลอดภัย	ระบบการ

ตามสอบย้อนกลับ	(traceability)	โดย	กระทรวงสาธารณสุข	และ	สสส.

	 ในปี	2559-2560	สถาบันโภชนาการ	ร่วมกับ	อย.	และคณะกรรมการขับ

เคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	 คณะกรรมการอาหารแห่งชาต	ิ

โดยการสนับสนุนของ	สสส.	จัดท�า	 โครงการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแล

ผกัและผลไม้สดปลอดภยัตลอดห่วงโซ่สูก่ารปฏบิตั	ิโดยบรูณาการการท�างานร่วม

กัน	มียุทธศาสตร์การด�าเนินงาน	ดังนี้

	 1.	จัดท�ารายงานสถานการณ์สภาพปัญหาและผลกระทบของผู้ประกอบ

การคัดและบรรจุผักและผลไม้สดจากการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย

	 2.	จัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติส�าหรับผู้เกี่ยวข้องในการผลิต	(คัดและบรรจุ)	ผัก

และผลไม้สด	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการคัดและบรรจุผักและผลไม้สด	พนักงานเจ้า

หน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิต

	 3.	จัดท�าฐานข้อมูลสถานที่ผลิต	 (คัดและบรรจุ)	 ผักและผลไม้สดที่พร้อม

ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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	 4.	จัดท�าข้อเสนอเชิงพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัย	เพื่อ

ผลักดันไปสู่การจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

	 5.	จดักิจกรรมและสือ่ประชาสมัพนัธ์การเข้าถงึผกั	ผลไม้ปลอดภยัภายใต้มาตรฐาน

การผลติไปยังผูบ้รโิภค	เพือ่น�าไปสูก่ารบรโิภคอย่างพอเพยีงตามข้อแนะน�าขององค์การ

อนามัยโลก	

	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการฯ	ดังกล่าวในปี	2560	แสดงตามตัวชี้วัด	มีดังนี้

ตัวชี้วัด (1):
ข้อมูลสถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ และผลกระทบของผู้ประกอบกำรคัด
และบรรจุผักและผลไม้สด จำกกำรออกประกำศที่มีผลบังคับใช้มำตรกำร
ทำงกฎหมำย
		 จากการลงพื้นที่สถานที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	ผักและผลไม้สดร่วมกับเจ้าหน้าที่	อย.	

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่	 (สสจ.)	ในพื้นที่กรณีศึกษา	4	จังหวัด	4	ภาค	

ได้แก่	น่าน	ขอนแก่น	นครศรีธรรมราช	และชลบุรี	เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์	สภาพ

ปัญหา	 และผลกระทบของผู้ประกอบการคัดและบรรจุผักและผลไม้สด	 จากการออก

ประกาศที่มีผลบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย	 ตามแบบตรวจประเมินที่ได้จัดท�าขึ้น	

พร้อมศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้านความพร้อมและการต้องการความช่วยเหลือส�าหรับ

ผูป้ระกอบการก่อนท่ีประกาศฯ	จะมผีลบงัคบัใช้	และน�าข้อมลูจากสถานการณ์จริงมาจดั

ปรับหลักเกณฑ์	และจัดท�าคู่มือการตรวจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน	เพื่อ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	และสามารถให้ค�าแนะน�าเพื่อการยกระดับแก่ผู้ประกอบการ

สถานที่ผลิตคัดและบรรจุผักและผลไม้ได้	จนได้แบบตรวจประเมิน	ตส.13	(60)	ซึ่งเป็น

บัญชีหมายเลข	3	ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เลขที่	386	พ.ศ.2560	

	 นอกจากน้ี	 การส�ารวจความพร้อมของสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายตามประกาศฯ	 ได้ใช้

เทคนคิการวจิยัเชงิส�ารวจ	(Survey	Research)	และการสัมภาษณ์เชงิลึก	(In-depth	Inter-

view)	เพื่อส�ารวจผู้ประกอบการกลุ่มโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในประเทศไทยจ�านวน	

30	รายทีเ่ป็นคูค้่ากับห้างค้าปลกีและห้างโมเดร์ินเทรดในพืน้ที	่13	จงัหวดั	ด้านการบรหิาร

จัดการเพื่อรองรับประกาศฯ	
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	 พบว่าโรงคัดบรรจุผักและผลไม้แบ่งได้เป็น	 3	 กลุ่มตามระบบมาตรฐาน	 Good	

Manufacturing	Practice	(GMP)3	คอื	กลุม่โรงคดับรรจทุีย่งัไม่มรีะบบ	GMP	ร้อยละ	34,	

ก�าลังพัฒนาระบบ	GMP	ร้อยละ	33	และได้รับการรับรองระบบ	GMP	ร้อยละ	30	

	 ด้านแหล่งวัตถุดิบที่ส่งให้กับโรงคัดบรรจุ	 พบว่ามาจากเกษตรกรที่ปฏิบัติตาม

การเกษตรทีดี่	(Good	Agricultural	Practice:	GAP)	ร้อยละ	66.7	และทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติาม	

GAP	ร้อยละ	33.3

	 ประเด็นปัญหาเรียงล�าดับจากมากไปน้อย	 ที่ส่งผลเป็นอุปสรรคและแรงจูงใจใน

การปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการที่พัฒนาข้ึน	 โดยปัจจัยที่มีผลให้เกิดอุปสรรคตาม

ความเห็นของผู้ประกอบการมีดังนี้	

	 1.	การท�าระบบ	GMP	มีต้นทุนสูง	

	 2.	ความยุ่งยากของระบบ	

	 3.	ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ	

	 4.	เอกสารที่ต้องบันทึกมีมากเกินไป	

	 5.	ไม่มีแรงจูงใจในการท�าระบบ	

	 ส่วนประเด็นที่มีผลให้เกิดแรงจูงใจมีดังนี้	

	 1.	ความมั่นคงหรือความแน่นอนในการค้าขาย	

3	หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีด่ใีนการผลติสนิค้า	เป็นข้อก�าหนดขัน้พืน้ฐานต่างๆ	ทีม่คีวามจ�าเป็นในขัน้ตอนการผลติและ
ควบคุมคุณภาพ	 โดยผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันและก�าจัดความเสี่ยง
ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้
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	 2.	สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของสินค้า	

	 3.	ให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น	

	 4.	มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน�าและให้ข้อมูล	

	 5.	เปลี่ยนจากซื้อขายแบบประมูลเป็นแบบประกันราคา	

	 ผลการวิจัยสามารถน�ามาก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการส�าหรับโรงคัด

บรรจุเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงคัดบรรจุ	ให้เข้าสู่มาตรฐานตามระบบ	GMP	โดยใช้

ต้นแบบที่เรียกย่อๆ	ว่า	“THAI”	เพื่อให้ได้ผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	

คือ	

	 •	 Teaching	 and	 Training	 and	Coaching	 (T)	 การให้ความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพและความปลอดภัยตามเกณฑ์ของระบบ	GAP	 เพื่อถ่ายทอดไปสู่เกษตรกร

ลูกสวน	

	 •	 Health	 and	 Safety	 (H)	 การรณรงค์ให้มีการผลิตผักและผลไม้สดที่มีความ

ปลอดภยัตลอดห่วงโซ่	และให้ประชาชนผู้บริโภคมคีวามรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของ

สารพิษตกค้างในผักและผลไม้	

	 •	 Self	Assessment	(A)	การจัดให้มีระบบการประเมินตนเองตลอดห่วงโซ่	เพื่อ

ใช้เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการวางแผนและปรับปรงุการด�าเนนิงานให้บรรลุวตัถปุระสงค์	

	 •	 Innovation	Management	 and	Marketing	 (I)	 การรับแนวคิด	กระบวนการ	

เทคโนโลยีการด�าเนินธุรกิจต่างๆ	 มาปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงคัดบรรจุผักและ

ผลไม้
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ตัวชี้วัด (2):
เกณฑ์กำรตรวจสถำนที่ผลิตและคู่มือแนวปฏิบัติ 
ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจประเมินสถำนที่ผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
	 ได้คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต	 (คัดและบรรจุ)	 ผักและผลไม้สด	 และเกณฑ์

ส�าหรบัผูต้รวจประเมนิทีผ่่านการตรวจสอบในพ้ืนทีน่�าร่อง	4	จงัหวดั	ได้แก่	น่าน	

นครศรีธรรมราช	 ขอนแก่น	 และชลบุรี	 ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

เล่ม	134	ตอนพิเศษ	211	ง	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560	 (ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	เลขที่	386	พ.ศ.	2560	เรื่อง	ก�าหนดวิธีการผลิต	เครื่องมือ	เครื่อง

ใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด	 และการแสดงฉลาก)	

ท�าให้มีผลบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้สดที่มี

กระบวนการคัด	 ตัดแต่ง	 ที่มิได้จ�าหน่ายตรงแก่ผู้บริโภค	 โดยชนิดผักและผลไม้

สดที่ผลิต	ระบุตรงตามบัญชีหมายเลข	1	แนบท้ายประกาศดังกล่าว	

	 ส่วนบันทึกการตรวจจะด�าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

พื้นที่ที่โรงคัดบรรจุตั้งอยู่	ทั้งนี้เกณฑ์การตรวจแสดงไว้ในบัญชีหมายเลข	3	ท้าย

ประกาศฯ	ตส.13	(60)	ประกอบด้วยหมวดหลัก	ได้แก่	

	 1.	สถานที่ตั้งและอาคารผลิต	

	 2.	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	

	 3.	การควบคุมกระบวนการผลิต	

	 4.	การสุขาภิบาล	

	 5.	การบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาด	

	 6.	บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน	

	 ทั้งนี้หากไม่สามารถปฏิบัติได้ในหมวดท่ี	 3	 การควบคุมกระบวนการผลิต	

จะจดัเป็นข้อบกพร่องอย่างรนุแรง	(Major	defect)	โดยเฉพาะข้อ	3.1	ด้านวตัถดุบิ

ผกั	ผลไม้ทีต้่องมหีลกัฐานแสดงว่า	แหล่งเพาะปลกูมรีะบบควบคมุการใช้สารเคมี

ในการเพาะปลกูทีป่ลอดภัย	และต้องมีทะเบยีนเกษตรกรทีส่่งผลผลติเข้าสูโ่รงคดั

บรรจุที่ถูกตรวจประเมิน	
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	 ข้อ	 3.3	ด้านการล้างท�าความสะอาด	การคัด	การตัดแต่ง	การเคลือบผิว	

(แล้วแต่กรณี)	 และการบรรจุ	 หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร	 หรือมีการใช้สาร

เคมใีนการล้าง	ต้องใช้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	รวมทัง้ตรวจสอบสารตกค้างอย่าง

สม�่าเสมอ	

	 ข้อ	3.6	ด้านผลติภณัฑ์	ต้องมกีารชีบ่้งรุน่การผลติหรอืวนัทีผ่ลติในผลติภณัฑ์	

เพื่อให้ตามสอบกลับไปยังแหล่งปลูกได้ในกรณีที่เกิดปัญหา

	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผู้ประกอบการ	

ได้มีการจัดท�าสื่อ	 VTR	 เรื่องคู่มือแนวทางการตรวจหมวด	 3	 การควบคุม

กระบวนการผลิต	ซึ่งเป็นหมวดส�าคัญด้านการควบคุมการตกค้างของสารก�าจัด

ศัตรูพืชที่ใช้ในกระบวนการปลูก	 ทั้งนี้สามารถเข้าถึงได้จาก	 https://www.you-

tube.com/watch?v=6u47UPMHgS0&feature=youtu.be	 หรือสืบค้นค�าว่า	

“หมวด	3	การควบคุมกระบวนการผลิต”	จากยูทูบ	

สื่อเรื่องคู่มือแนวทางการตรวจหมวด	3
การควบคุมกระบวนการผลิต	

(คัดและบรรจุ)	ผักและผลไม้สด
ในสถานที่ผลิต
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ตัวชี้วัด (3):
กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลสถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ในพื้นที่ประเทศไทย และต้นแบบสถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สดที่พร้อมปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข
	 ปี	2561-2562	อย.	ร่วมกับสถาบันโภชนาการ	ม.มหดิล	ได้จดัท�าฐานข้อมูล

สถานทีผ่ลติ	(คดัและบรรจ)ุ	ผกัและผลไม้สด	ในพืน้ทีป่ระเทศไทย	ครอบคลมุ	77	

จังหวัด	และแสดงผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	

System:	GIS)	เพื่อติดตามประเมินผลหลังจากมีการบังคับใช้ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	เลขที่	386	

	 ผลลัพธ์คือ	 สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลของสถานที่ผลิต	 (คัดและบรรจุ)	 ผัก

และผลไม้สดทั่วประเทศ	 ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอ็คเซส	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	ผู้ตรวจประเมินลงบันทึกข้อมูล	 เพื่อส่งผลการตรวจ

มายัง	อย.	ส่วนกลาง	 โดยผู้ด�าเนินโครงการเป็นผู้บันทึกข้อมูลและประมวลผล

เพือ่จดัท�าฐานข้อมลู	และแสดงผลด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ส�าหรับสถาน

แหล่งข้อมูล:	 https://www.fda.moph.
go.th/sites/food/FileNews/Sorting-Pack-
ing1.pdf

แหล่งข้อมูล:	 https://www.fda.moph.
go.th/sites/food/FileNews/Sorting-Pack-
ing2.pdf

คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต	
(คัดและบรรจุ)	
ผักและผลไม้สด	และ
คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต
ส�าหรับผู้ตรวจประเมิน
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ที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	ผักและผลไม้สดทั่วประเทศไทย	เพื่อให้ทราบสถานการณ์

ความพร้อมของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผัก	 ผลไม้สด	 ในการเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานที่ก�าหนดตามประกาศฯ	

โปรแกรมฐานข้อมูลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด	ในพื้นที่ประเทศไทย

สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

การแสดงผลตรวจประเมินสถานที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	
ผักและผลไม้สดทั่วประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สงขลา

ตรัง

03.003.160.2000 320.000 Meters

สุราษฏร์ธานี

สมุทรปราการ

เพชรบุรี

สมุทรสงคราม

นครปฐม

อ่างทอง

สิงห์บุรี

ชัยนาท

ระยอง นครนายก

สระแก้ว

ลพบุรี นครราชสีมา
บุรีรัมย์

ศรีสะเกษ

กาฬสินธ์ุ

นครสวรรค์

สกลนคร

บึงกาฬ

เชียงราย

พะเยา

น่าน
แพร่
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	 ต้นแบบสถานที่ผลิต	 (คัดและบรรจุ)	 ผักและผลไม้สดท่ีพร้อมปฏิบัติตาม 

ประกาศฯ	โดยใช้ข้อมลูจากการลงพืน้ทีศ่กึษาข้อมลูเชงิคณุภาพ	ณ	สถานทีผ่ลติฯ	

สามารถระบุประเด็นหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายบังคับใช้ตามประกาศฯ	ดังภาพด้าน

ล่าง

จากการด�าเนินโครงการพบว่า	รูปแบบสถานที่ผลิตแบ่งออกเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้	

	 1.	โรงคัดฯ	รูปแบบสหกรณ์	

	 2.	โรงคัดฯ	ที่ด�าเนินกิจการโดยผู้รวบรวม	

	 3.	โรงคัดฯ	ที่มีแปลงปลูกผลผลิตของตนเอง	

ผู้ผลิตผักหรือผลไม้

คัดและบรรจุ

จำาหน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค

ไม่จำาหน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค

จำาหน่ายอาหารพร้อมปรุง/
พร้อมบริโภคทันที

จำาหน่ายเป็นอาหารทั่วไป

ไม่เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย เข้าข่าย ไม่เข้าข่าย

รับวัตถุดิบจากผู้อื่น ไม่ได้รับวัตถุดิบจากผู้อื่น

มีอาคารโรงเรือน ไม่มีอาคารโรงเรือน
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	 ทั้งนี้พบว่าการควบคุมความปลอดภัยจากการตกค้างของสารก�าจัดศัตรูพืชต้อง

น�าระบบ	GAP	มาใช้ทีแ่ปลงปลูก	โรงคดับรรจตุ้องจดัท�าทะเบยีนเกษตรกร	มรีะบบตาม

สอบย้อนกลับไปยังแปลงปลูกได้	และโรงคัดฯ	จะต้องมีแผนการสุ่มตรวจผลผลิตที่รับ

จากเกษตรกรในเบื้องต้น	 ด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายเป็นประจ�า	 และครอบคลุมทั้ง	 4	

กลุ่มสารคือ	กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต,	คาร์บาเมต,	ออร์กาโนคลอรีน	และไพเรทรอยด์

ตัวชี้วัด (4): 
ข้อเสนอเชิงพัฒนำแนวทำงกำรก�ำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัย 
เพื่อผลักดันให้น�ำไปสู่กำรจัดกำรควำมปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ 
	 การระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ	 เพื่อ

พัฒนายกระดับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผัก	 ผลไม้สด	 ผู้น�าเข้า	 รวมทั้งห้างค้าปลีก	 

โมเดิร์นเทรด	 และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ	 ที่เข้าข่ายประกาศฯ	 เลขที่	 386	 พ.ศ.2560	 

พบว่า	การจดัการความปลอดภยัในระดบัต้นน�า้คอื	จากแปลงปลกูมคีวามส�าคญั	จงึได้

จัดท�าคู่มือการตรวจประเมินคู่ค้าในการผลิตระดับเกษตรกร/ฟาร์มส�าหรับผู้ผลิต	 (คัด

และบรรจุ)	ผักและผลไม้สด	เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ตรวจประเมินคู่ค้า	(Secondary	

audit)

	 มกีารจดัท�าโครงการฐานข้อมลูระบบการเชือ่มโยงและการแชร์ข้อมลูร่วมกนั	ด้าน

การตกค้างของสารก�าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้	 เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขผ่านที่

ประชุม	 “หารือการด�าเนินงานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข”	 โดยมีรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	เมื่อ	16	มี.ค.	2560	เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลร่วม

กันระหว่างหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ก�ากับดูแลความปลอดภัยผักและผลไม้	 โดยใช้งบ

ประมาณของ	อย.	และมอบหมายให้สถาบนัโภชนาการ	ม.มหิดลเป็นผูด้�าเนนิโครงการ	

ต่อมาในปี	2561-2562	ฐานข้อมลูดงักล่าวได้ถกูพฒันาเป็น	National	Survey	Program	

on	Pesticide	Residue	(NSPPR)	ฐานข้อมูลผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด	ณ	สถาน

ที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	และสถานที่จ�าหน่าย	โดย	อย.	สามารถจัดท�าข้อมูลสถานการณ์

ภาพรวมความปลอดภัยผักและผลไม้ที่จ�าหน่ายในประเทศ	 และน�าผลที่ได้จากการ

บนัทกึผลตรวจการตกค้างของสารก�าจดัศัตรพืูชในผกัผลไม้สด	ไปสงัเคราะห์ข้อมลูเพือ่

การเฝ้าระวงัผกัและผลไม้สด	ณ	สถานที่ผลติ	(คดัและบรรจ)ุ	และสถานที่จ�าหน่าย	รวม

ทั้งเฝ้าระวังการน�าเข้า	ณ	ด่านอาหารและยา
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ตัวชี้วัด (5): 
สื่อประชำสัมพันธ์ผู้บริโภคในกำรเข้ำถึงผัก ผลไม้ปลอดภัย 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรผลิต น�ำไปสู่กำรบริโภคอย่ำงพอเพียง
ตำมข้อแนะน�ำขององค์กำรอนำมัยโลก (WHO)
	 เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมแีนวทางปฏบิตัไิด้จริงในการบริโภคผกัผลไม้ให้ได้ปริมาณ

อย่างน้อย	400	กรัมต่อวัน	สถาบันโภชนาการ	ได้จัดพิมพ์หนังสือ	รังสรรค์เมนู

ฟิวชันด้วยผัก ผลไม้ 100 กรัม	 เพื่อแจกนักวิชาการในสถาบันการศึกษา	 เจ้า

หน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ	 ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป	 โดยเมนูที่น�า

เสนอผ่านการประกวดและมีข้อมลูด้านคณุค่าโภชนาการ	โดยใช้โปรแกรมค�านวณ

สารอาหาร	INMUCAL-Nutrients	V.3	(ฐาน	NB.1.1)	ของสถาบันโภชนาการ	

	 นอกจากน้ีได้มีการจัดท�าตัวอย่างรายการอาหารประจ�าวันส�าหรับเมนู

อาหารไทยและของว่างทีผู่บ้รโิภคคุน้เคย	หรือมกีารประยุกต์เพือ่เพิม่ปริมาณผัก

และผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์แนะน�า	และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้

ง่ายในรูปแบบสื่อออนไลน์	 https://www.facebook.com/MahidolUniversity/

posts/10155828327973828

ฐานข้อมูลผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด	
ณ	สถานที่ผลิต	(คัดและบรรจุ)	และสถานที่จ�าหน่าย
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ตัวอย่างการจัดรายการอาหารประจ�าวันส�าหรับเมนูอาหารไทย
เพื่อการบริโภคผักผลไม้ไม่ต�่ากว่า	400	กรัมต่อวัน

https://www.facebook.com/MahidolUniversity/posts/10155828327973828
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	 สรปุภาพรวมการด�าเนนิการขบัเคลือ่นนโยบายผักผลไม้ปลอดภยัผ่านแหล่งรับ

ซ้ือด้วยมาตรฐานการก�ากับดูแลสถานที่ผลิต	 (คัดและบรรจุ)	 ผักผลไม้สด	 แสดงดัง

แผนภาพด้านล่าง
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การตรวจสอบสาร
เคมีในพืชผักผล
ไม้ของนักเรียน
สู่การขับเคลื่อน
ชุมชนเฝ้าระวัง
สารเคมี	ศ.ดร.พวงรัตน์	ขจิตวิชยานุกูล1 

1	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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	 แม้ว่าประเทศไทยมีนโยบายและความพยายามผลักดันให้อาหารไทยเป็น

ทีรู่จ้กัของคนทัว่โลกมานานกว่า	40	ปี	และชมุชนเกษตรกรพยายามรเิริม่โครงการ

เกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรอินทรีย์เมื่อเกือบสิบปีมาแล้ว	เพื่อให้ผักปลอด

สารพิษเป็นทางเลือกในการบริโภคของประชาชนในประเทศ	 และเป็นสินค้าส่ง

ออกที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	 มีนโยบายหลายด้านที่

สร้างความปลอดภัยในอาหาร	ลดการได้รับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชในอาหาร	แต่

การตกค้างของสารเคมใีนอาหารกลบัทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ	ตามปรมิาณ

การใช้สารเคมีของประเทศที่สูงขึ้นทุกปี	ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องรณรงค์เพื่อให้

เกิดอาหารปลอดสารเคมีอย่างเข้มข้นและเร่งด่วน	

	 การตรวจสอบสารเคมด้ีวยชุดทดสอบทีเ่ชือ่ถือได้และประชาชนทัว่ไปท�าได้

ง่าย	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านสารเคมี	 จึงเป็นกลไกส�าคัญในการท�าให้รู้

ทีม่าและระดบัการตกค้างของสารเคมใีนผกัผลไม้	น�าไปสู่การขับเคล่ือนเฝ้าระวงั

สารเคมี	 เพ่ือเสริมสร้างสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างย่ังยืน	 สู่การบริโภคอาหาร

ปลอดภัย	และการส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ในที่สุด

กำรตรวจสอบสำรเคมีในพืชผักผลไม้
ของนักเรียน สู่กำรขับเคลื่อนชุมชนเฝ้ำระวัง
สำรเคมี
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กำรตรวจสำรเคมีตกค้ำงในพืชผักผลไม้ของนักเรียน 
(ภำยใต้กำรตรวจสอบข้อมูลของมหำวิทยำลัยแต่ละภูมิภำค)
		 มกีารสร้างความตระหนักและการเฝ้าระวงัการตกค้างของสารเคมใีนผัก	ผล

ไม้	และน�า้	ผ่านความร่วมมือของเครอืข่ายของชมุชน	โรงพยาบาล	และโรงเรยีน	

ในพื้นที่	 36	จังหวัดทั่วประเทศ	 เริ่มจากการสร้างกลไกเผยแพร่ความรู้ผ่านการ

อบรมภาคปฏบิตัแิละคูม่อืความรู	้เพือ่ให้สามารถน�าความรูไ้ปใช้ในการตรวจสาร

เคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ให้กับชุมชนได้จริง	(ภาพที่	1)

	 ผลการส�ารวจการตกค้างของสารเคมใีนพชืผกัและในน�า้จากแปลงเพาะปลูก

โดยใช้ชุดทดสอบสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 (GT	Test	Kit),	ชุดตรวจสอบสารก�าจัด

วัชพืชไกลโฟเซต	 (Chemispot-Glyphosate),	 ชุดตรวจสอบสารก�าจัดวัชพืช 

พาราควอต	 (Chemispot-Paraquat),	 และชุดทดสอบสารก�าจัดแมลง	 กลุ่ม 

ไพรีทรอยด์	 (PY	 Test	 kit)	 ซึ่งด�าเนินการโดยเครือข่ายชุมชน	 เกษตรกร	 

โรงพยาบาล	และโรงเรียน	ท�าให้ได้ข้อมูลการตกค้างสารเคมีใน	4	ภูมิภาค	(ภาพ

ที่	2)	ดังนี้	

ภาพที่	1	การอบรมการใช้ชุดทดสอบ
เพื่อสร้างความตระหนักและการเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมี
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	 ยาฆ่าแมลงกลุม่สารเคมอีอร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผกัผลไม้ของ

ทั้ง	 4	ภูมิภาค	อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ	7.95-43.07	ของตัวอย่าง	 โดย

ภาคเหนือมีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยสูงที่สุด	

	 ในขณะที่ผลการตกค้างของกลุ่มสารเคมีไพรีทรอยด์ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงใน

ผักผลไม้	อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ	25.86-30.34	ของตัวอย่าง	 โดยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยสูงที่สุด	

ภาพที่	2	ตัวอย่างข้อมูลการตกค้างของกลุ่มสารเคมีออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักผลไม้

ข้อมูลสถิติการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในผักผลไม้ กลุ่มสารเคมี Organophosphate/Carbamate

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
7.95%

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
43.07% พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย

34.13%

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
23.33%

พบในระดับปลอดภัย
36.85%

พบในระดับปลอดภัย
12.87% พบในระดับปลอดภัย

43.65%

พบในระดับปลอดภัย
33.75%

ไม่พบ
55.20%

ไม่พบ
44.06%

ไม่พบ
22.2%

ไม่พบ
42.93%

ไม่พบ พบในระดับปลอดภัย พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย

ภาคเหนือ
จ�านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น	202	ตัวอย่าง

ภาคใต้
จ�านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น	654	ตัวอย่าง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จ�านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น	126	ตัวอย่าง

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
จ�านวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น	403	ตัวอย่าง

สงขลา ปัตตานี

นราธิวาส
ยะลา

ตรัง

สตูล

สุราษฏร์ธานี

ชุมพร

ระนอง

พังงา

ภูเก็ต
กระบี่

นครศรี
ธรรมราช

1 กรุงเทพฯ
2 นนทบุรี   
3 ปทุมธานี   
4 นครปฐม   
5 สมุทรปราการ
6 สมุทรสาคร
7 สมุทรสงคราม
8 พระนครศรีอยุธยา
9 อ่างทอง
10 สิงห์บุรี

พัทลุง

ปราจีน
บุรี

เพชรบุรี

ราชบุรี

ประจวบคีิรีขันธิ์

10
9

8

7
6 5

4
3

2 1

สระบุรี

ชัย
นาท

พิจิตร

พิษณุโลก

ระยอง

ชลบุรี
จันทบุรี

ตราด

ฉะเชิงเทรา

นคร
นายก

สระแก้ว

ลพบุรี นครราชสีมา

บุรีรัมย์

ชัยภูมิ

เลย

ศรีสะเกษ
สุรินทร์

ร้อยเอ็ด

มหา
สารคาม

กาฬสินธ์ุขอนแก่น

อุบลราชธานี

อุดรธานี

หนองคาย

นครสวรรค์

อุทัยธานี

กำาแพง
เพชร

สกลนคร

อำานาจ
เจริญ

นครพนม

มุกดาหาร

ยโสธร

หนองบัว

ลำาภู

บึงกาฬ

เชียงราย

เชียงใหม่

อุตรดิตถ์

สุโขทัย

แม
่ฮ่อ

งส
อน

เพ
ชร

บูร
ณ

์

ลำา
พ

ูน

พะเยา

ลำาปาง
น่าน

แพร่

ตาก

กาญจนบุรี

สุพรรณ
บรุี
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	 ส่วนการตกค้างของสารเคมีพาราควอตและไกลโฟเซต	 ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้า

ในน�้าจากแปลงเพาะปลูก	พบการตกค้างของสารพาราควอตถึงร้อยละ	46	ของ

ตวัอย่างทีท่ดสอบในพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออก	และการตกค้างของสาร

ไกลโฟเซตตรวจพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลางและภาคตะวันออก	

มากกว่าร้อยละ	30	ของตัวอย่าง	ในขณะที่ไม่มีการตรวจพบทั้งสารพาราควอต

และไกลโฟเซตในตัวอย่างน�้าจากแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ

กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรบริโภค
จำกกำรเรียนรู้กำรตรวจสอบสำรเคมีตกค้ำง
	 ข้อมูลของการตกค้างสารเคมีในผักผลไม้และน�้าจากแปลงเพาะปลูกที่

ด�าเนินการตรวจสอบโดยนักเรียนจากความร่วมมือของชุมชน	 โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพส่วนต�าบล	และมหาวิทยาลัย	ได้ถูกน�ามาใช้ในการเฝ้าระวังและขับ

เคลื่อนการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและการบริโภคอาหาร	 โดยตัวอย่างการ

ด�าเนินการที่เกิดขึ้น	แสดงถึงการปรับเปลี่ยนในชุมชน	(ภาพที่	3)	ดังนี้

ภาพที่	3	ตัวอย่างการขับเคลื่อนของชุมชน	หน่วยงานสาธารณสุข	และโรงเรียนในการเฝ้าระวังสารเคมี

 ภาคเหนือ	ชุมชนสา	และโรงเรียนสา	จังหวัดน่าน	ได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูล

การเกษตร	 แหล่งซื้อขายสารเคมี	 และชนิดของผลผลิตทางการเกษตรที่ขายใน

ชุมชน	 น�ามาสู่แนวทางการลดการตกค้างของสารเคมีในน�้าด้วยถ่านกัมมันต	์

ตลอดจนคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยในการล้างสารเคมีในผักที่ใช้

บรโิภค	และรณรงค์การล้างพชืผักด้วยสารสกดัจากธรรมชาตก่ิอนบริโภค	บริโภค

ผกัปลอดสารและผกัอนิทรย์ี	โดยมพีลับพลึงฟาร์มเป็นแปลงเกษตรอินทรย์ีตาม
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มาตรฐาน	PGS	ที่เพาะปลูกมานานกว่า	15	ปี	เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ให้

กับชุมชน	

	 ในขณะที่ชุมชนผาบ่อง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ได้ร่วมกับสาธารณสุขประจ�า

อ�าเภอ	ใช้ข้อมูลจากการตรวจพบสารเคมีในการรณรงค์บริโภคอาหารปลอดภัย

จากแปลงเกษตรอินทรีย์

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ชุมชนบ้านกู่จาน	 อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน	

โรงเรยีน	และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล	ได้ร่วมกนัตรวจ

สอบคุณภาพดิน	 คุณภาพน�้า	 และผัก	 รวมไปถึงการตกค้างของสารเคมีเปรียบ

เทียบระหว่างแปลงเกษตรใช้สารเคมีและแปลงเกษตรอินทรีย์	 เพื่อเป็นข้อมูล

ชักชวนเกษตรกรให้มาท�าเกษตรอนิทรย์ี	โดยมบ้ีานโคกโก่ย	ต�าบลกูจ่าน	อ�าเภอ

ค�าเขื่อนแก้ว	จังหวัดยโสธร	เป็นพื้นที่เรียนรู้	

	 ในขณะทีชุ่มชนอ�าเภอขนุหาญ	ได้ใช้พ้ืนทีริ่มถนนในบริเวณของบ้านครูไสว	

พืน้ทีเ่กษตรของนางสมยั	สามารถ	เกษตรกรบ้านสนามแจ้ง	และพืน้ทีเ่กษตรของ

นายธีรพล	แก้วลอย	เป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในการสนับสนุนให้ชุมชน

ขุนหาญเป็นชุมชนเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี	

	 นอกจากนี้	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	อ�าเภอสตึก	จังหวัดบุรีรัมย์	ได้

ร่วมกับชุมชนในการจัดท�าคู่มือ	3	เล่ม	ได้แก่	คู่มือวิธีการป้องกันตนเองในการ

ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย,	 คู่มือการตรวจวัดคุณภาพดินโดยใช้

สัตว์หน้าดิน	 และสัตว์ขนาดเล็กน�้าจืด	 และคู่มือในการบริโภคผักและผลไม	้

ส�าหรับคนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป	เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท�าการเกษตรแบบ

ไม่ใช้สารเคมี

 ภาคใต้	ชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน	ต�าบลแป-ระ	อ�าเภอท่าแพ	จังหวัดสตูล	ได้

ร่วมกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์	 จังหวัดสตูล	ส�ารวจที่มาของการตกค้างของ

สารเคมีในพื้นที่	 พบว่าแหล่งน�้าหลักในพื้นที่จากคลองรังกา	 และบริเวณพื้นที่

ต้นน�้าจากอ�าเภอมะนัง	 มีการใช้สารเคมีประเภทไกลโฟเซตและสารเคมีกลุ่ม 

ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตอย่างแพร่หลาย	 ในขณะท่ีน�้าบาดาลไม่พบ

สารเคมตีกค้างใดๆ	ชมุชนจงึวางแผนเปลีย่นแหล่งน�า้เพือ่การผลติเกษตรอนิทรย์ี

และเฝ้าระวังสารเคมีส�าหรับชุมชน	
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	 ในขณะที่หลายชุมชนมีการขยายผลการปลูกพืชผลเกษตรอินทรีย์จากใน

พื้นที่ชุมชนและในโรงเรียน	 โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ	 เช่น	 การ

ขยายผลร่วมมือไปสู่เครือข่ายเกษตรกรโครงการศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	และกองทัพอากาศ	ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นต้น

 ภาคกลางและภาคตะวันออก	 จากการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักผล

ไม้ในชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัอทุยัธานี	ชมุชนทพัทนัได้ใช้โครงงานของโรงเรียนเป็น

กลไกตัวกลางการเชื่อมต่อกับชุมชน	 สร้างความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์	 สารเคมี

ตกค้าง	แล้วเผยแพร่ให้กับเกษตรกร	โดยมีงบประมาณของโรงเรียนและภาครัฐ

ส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุน	

	 นอกจากน้ี	 เกษตรกรในชุมชนหลายแห่งในจังหวัดชัยนาท	 นนทบุรี	 และ

ชลบุร	ีได้ร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลร่วมกนัหาแนวทางการปลูกพชืผักแบบ

ใหม่ทีล่ดการใช้สารก�าจดัศตัรพูชือย่างเป็นรปูธรรม	โดยไม่กระทบต่อรายได้หรอื

ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

	 การปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคของทั้ง	4	ภูมิภาคนี้		มาจากกระบวนการเรียนรู้

และขยายผล	สู่การเฝ้าระวังที่มีรูปแบบแตกต่างกัน	มีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่	4	แผนภาพกระบวนการจากการเรียนรู้การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผัก
สู่การปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชนที่มีบริบทต่างกัน	ใน	36	จังหวัด	4	ภูมิภาค

ชุมชนที่ไม่เคยมีการขับเคลื่อน

บริบทของอาหารปลอดภัย

•	 การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผล 

	 เกษตรอินทรีย์และตรวจเลือด 

	 ของคนในชุมชน

•	 การหาสาเหตุที่มาของสารเคมี

•	 การเปลี่ยนแหล่งน�้าเพื่อ 

	 การเกษตรที่ไม่มีสารเคมี 

	 ตกค้าง

•	 การหาแนวทางในการปลูก 

	 พืชผักลดสารเคมี

•	 การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย 

	 ให้ชุมชน

•	 การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผล 

	 เกษตรอินทรีย์และตรวจเลือด 

	 ของคนในชุมชน

•	 การสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตร 

	 อินทรีย์

•	 การชักชวนเกษตรกรที่ใช้ 

	 สารเคมีให้ลด	ละ	เลิกสารเคมี 

	 มาสู่เกษตรอินทรีย์

•	 การขยายพืน้ทีอ่าหารปลอดภยั 

	 สู่โรงเรียน	รพ.สต.	วัด

•	 การส่งเสริมให้มีการตรวจ 

	 คุณภาพดิน	น�้า	และสารเคมี 

	 ในผัก

•	 การขยายผลเครือข่ายการ 

	 เฝ้าระวังสารเคมีสู่พื้นที่ 

	 ข้างเคียง

•	 การน�าผลตรวจสอบสารเคมี 

	 ไปรณรงค์ให้ผู้บริโภคมาบริโภค 

	 พืชผลเกษตรอินทรีย์จากแปลง 

	 เกษตรกรในชุมชน

•	 การใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตร 

	 อินทรีย์เป็นแหล่งความรู้ให้ 

	 เยาวชนในการฝึกปฏิบัติ

•	 การน�าผลสารเคมีตกค้างไป 

	 ของบภาคราชการ	เช่น	อบต.	 

	 เพื่อตรวจสอบประจ�าปี

ชุมชนที่มีการขับเคลื่อน

อาหารปลอดภัยเป็นครั้งคราว

ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

อาหารปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์ 

การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก

และน้ำาจากแปลงเพาะปลูกของชุมชน

การเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก
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1. ชุมชนที่ไม่เคยมีกำรขับเคลื่อนบริบทของอำหำรปลอดภัย
	 ในชมุชนท่ีไม่เคยมกีารขบัเคลือ่นวถิเีกษตรอนิทรย์ีและอาหารปลอดภยัมา

ก่อน	รวมถึงไม่เคยมกีารตรวจสารเคมตีกค้างในเลอืดของคนในชุมชน	ข้อมลูผล

การตรวจสอบสารเคมตีกค้างในพชืผกัเป็นส่ิงใหม่	พบว่ามกีารใช้สารเคมใีนพืน้ที่

เกษตรส่วนใหญ่ในชุมชนในระดับทั่วไปจนถึงเข้มข้น	

	 กระบวนการเรียนรู้จากการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก	น�าไปสู่การ

ขับเคลื่อนต่างๆ	 ได้แก่	 การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผลเกษตรอินทรีย์และตรวจ

เลือดของคนในชุมชน	 สู่การตรวจสอบสาเหตุที่มาของสารเคมี	 รวมทั้งการ

ป้องกันการได้รับสารเคมี	 เช่น	 การเปลี่ยนแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 การหา

แนวทางการปลูกพชืผกัเพือ่ลดการใช้สารเคม	ีและการสร้างพ้ืนทีอ่าหารปลอดภยั

และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน	เป็นต้น	

2. ชุมชนที่มีกำรขับเคลื่อนบริบทอำหำรปลอดภัยเป็นครั้งครำว 

	 ชุมชนทีม่กีารขบัเคลือ่นอาหารปลอดภยัตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรของ

หน่วยงานราชการต่างๆ	ท�าให้คนในชมุชนทีม่คีวามตระหนกัถงึการไม่ใช้สารเคมี

ยังมีไม่มากนัก	 แม้จะมีการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ใน

ชุมชน	 แต่กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนและลูกหลานจากการตรวจสอบ

สารเคมีตกค้างในพืชผัก	ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและการบริโภค	

ได้แก่	

	 การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผลเกษตรอินทรีย์และตรวจเลือดของคนใน

ชุมชน	การส่งเสริมให้มีการตรวจคุณภาพดิน	น�้า	และสารเคมีในผัก	การชักชวน

เกษตรกรที่ใช้สารเคมีให้ลด	ละ	เลิกสารเคมีมาสู่เกษตรอินทรีย์	การขยายพื้นที่

อาหารปลอดภัยสู่โรงเรียน	รพ.สต.	วัด	รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างศูนย์

เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน
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3. ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรขับเคลื่อน
บริบทอำหำรปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์
	 ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 น�าไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย	

เกษตรอนิทรย์ี	โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลกูพชืผลในรปูแบบของเกษตรอนิทรย์ี	กระบวนการ

เรียนรู้จากการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักช่วยสร้างความมั่นใจในพืชผลตนเอง	น�า

ไปสู่การขยายผลยังพื้นที่ข้างเคียง	 การน�าผลตรวจสอบสารเคมีไปรณรงค์ให้ผู้บริโภคมา 

บริโภคพืชผลเกษตรอินทรีย์จากแปลงเกษตรกรในชุมชน	 การใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

เป็นแหล่งความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่เยาวชน	 รวมถึงการน�าผลสารเคมีตกค้างไปขอ 

งบประมาณจากภาคราชการ	เช่น	อบต.	เพื่อให้กิจกรรมมีความยั่งยืน

กำรถอดบทเรียนภำคปฏิบัติสู่กำรขยำยผล
ของชุมชนในกำรเฝ้ำระวัง
	 การขยายผลสู่การเฝ้าระวังสารเคมีอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	 ความร่วมมือของเครือ

ข่ายชมุชน	เกษตรกร	หน่วยงานสาธารณสขุ	และโรงเรยีนทีเ่ข้มแขง็	การขยายผลในการตรวจ

สอบสารเคมตีกค้างและกจิกรรมขบัเคลือ่นอาหารปลอดภยั	มาจากปัจจัยทีแ่ตกต่างกนั	ขึน้

อยู่กับผู้ด�าเนินงานหลักในเครือข่ายแต่ละชุมชน	ซึ่งมีบทบาทต่างกัน	ดังนี้

	 การขยายผลสู่ความยั่งยืนในบริบทโรงเรียน	 -	 โรงเรียนหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการ

อย่างต่อเนือ่ง	ใช้กลไกโครงงานของโรงเรยีนเป็นตวักลางการเชือ่มต่อกบัชมุชนในการสร้าง

ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และสารเคมีตกค้างให้นักเรียนได้เรียนรู้	(ภาพที่	5)	โดยได้รับงบ

ประมาณของโรงเรียนและจากส่วนท้องถิ่นสนับสนุน	เช่น	จังหวัดอุทัยธานี	ล�าปาง	เป็นต้น

	 นอกจากนี้มีการขยายผลจากโครงงานนักเรียนดีเด่นไปสู่การประกวดโครงงานระดับ

ภูมิภาค	สร้างความตระหนักในวงกว้าง	และการขยายผลคืนความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ	เช่น	

นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์	 จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 นครศรีธรรมราช	 ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดงในหมวดวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมส�าหรับนักเรียน	 ครั้งที่	 2	

และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ระดับมัธยมศึกษา	ครั้ง

ที่	36	
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ภาพที่	5	โปสเตอร์ส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ให้เยาวชนจากเครือข่ายชุมชนและโรงเรียน
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	 การขยายผลสู่ความยั่งยืนในบริบทชุมชน	-	ชุมชนหลายแห่งเกิดการเรียน

รูภ้าคปฏบิตัใินการใช้ชดุตรวจสอบสารเคมตีกค้างในพชืผกัของชมุชน	โดยด�าเนิน

การตรวจสอบและขอค�าแนะน�าจากคณะท�างานของมหาวทิยาลัย	แสดงถึงการ

ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร	 เช่น	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 ตาก	

แม่ฮ่องสอน	และเครอืข่ายเกษตรกร	เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาต	ิธรรมธรุกิจ	ได้

น�าความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบสารเคมีไปใช้งาน	

	 นอกจากนีไ้ด้มกีารขยายผลการปลกูพชืผลเกษตรอินทรย์ีในโรงเรยีนชมุชน	

และขยายผลความร่วมมอืไปสูเ่ครอืข่ายอืน่ๆ	เช่น	สูเ่ครอืข่ายเกษตรกรโครงการ

ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และกองทัพอากาศ	ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

และการสร้างห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	

ร่วมกับจังหวัด	 ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐท้องถ่ิน	 เช่น	 จังหวัดล�าปาง	

เป็นต้น

	 การขยายผลสู่ความยั่งยืนในบริบทหน่วยงานสาธารณสุข	 –	 หน่วยงาน

สาธารณสขุหลายแห่งสามารถเชือ่มต่อผลการตรวจสอบสารเคมตีกค้างในพชืผัก

ไปสู่การตกค้างสารเคมีในเลือดของคนในชุมชน	ผ่านการคืนความรู้ให้ชุมชนใน

มิติต่างๆ	เช่น	การจัดเวทีคืนความรู้	การจัดนิทรรศการ	ซึ่งท�าให้เกิดการรวมตัว

กันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีจากความร่วมมือของเกษตรกร	 โรงเรียน	 โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต�าบล	และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น	อย่าง

ต่อเนื่อง	แม้โครงการ	สสส.	จะเสร็จสิ้นแล้ว	แต่ชุมชนหลายแห่งมีการขับเคลื่อน

ต่อโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนท่ีทางคณะท�างานฯ	 ได้สร้างไว้	 ซึ่งแสดงถึงความ

ตระหนักจากภายในที่จะน�าไปสู่การสร้างอาหารปลอดภัยของชุมชนได้	

	 แม้ความส�าเร็จระยะสั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัด	จากการที่ชุมชนสามารถรวม

ตวักนัด�าเนนิงาน	แต่ความส�าเร็จระยะยาวจะเกิดได้ด้วยการสนับสนุนของเครือ

ข่ายภาครัฐ	ทั้งในส่วนของงบประมาณการท�ากิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน	และการ

ส่งเสรมิรายได้ให้กบัเกษตรกรอินทรีย์	ซึง่จะน�าไปสู่ความยัง่ยืนอย่างแท้จริงของ

อาหารปลอดภัยทั้งในมิติของชุมชนผู้ผลิตและของผู้บริโภคทั่วประเทศ
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กินอย่างปลอดภัย	
ได้คุณภาพ	
เพื่อคงมนต์เสน่ห์
อาหารริมบาทวิถี
สุชาติ	สุขเจริญ1

ศิริวรรณ	สิทธิกา

1	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
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	 คงไม่มีใครปฏิเสธหากเราจะยกค�าพูดที่ว่า	‘เมืองไทยคือสวรรค์ของนักกิน’	

เป็นประโยคเปิดเรือ่งราวของอาหารรมิบาทวถิ	ีด้วยแทบทกุแหล่งชมุชน	‘Street	

Food’	 หรืออาหารริมทาง	 คือแหล่งฝากท้องของคนทุกระดับมาเนิ่นนาน	 และ

เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ท�าให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย	 ว่ามีอาหารให้บริโภคทุก

แห่งหนตลอด	24	ชั่วโมงอย่างไม่ต้องกลัวหิว

	 สุชาติ	 สุขเจริญ	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	 ให้ข้อมูลว่า	

ปัจจุบนัหาบเร่แผงลอยรมิบาทวถิขียายตวัขึน้มากในแทบทุกจงัหวดั	โดยเฉพาะ

บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่กลางเมือง	 เพราะรูปแบบการด�ารงชีวิตและ

พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารที่มีความหลากหลาย	 สะดวก	 ราคาถูก	 และ

เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น	 ท�าให้มีผู้ค้าและผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว	 แต่การเติบโตเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง	 จึงเกิดปัญหาต่อเนื่องตามมาใน

หลายด้านด้วยกัน

	 “ทัง้ด้านความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	การสญัจรของประชาชน	

รวมทั้งความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร	 โดยเฉพาะอาหารท่ีจ�าหน่ายข้าง

ถนนนัน้มลีกัษณะการปนเป้ือนของเชือ้โรคและสารเคมตีัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีม	

ประกอบ	ปรงุ	เสร์ิฟอาหาร	และอาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมบรโิภคส่วนมากไม่มกีาร

ปกปิด	จึงเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง	สารตะกั่ว	และโลหะหนักจากไอเสีย

รถยนต์	รวมทัง้ฝุน่ดนิตามถนนทีล่มพดัผ่านมา	อกีทัง้ตวัผูข้ายเองกส็ามารถเป็น

แหล่งแพร่เชื้อโรคด้วยเช่นกัน	 เพราะส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล

อาหารที่ถูกต้อง	และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ”	

กินอย่ำงปลอดภัย ได้คุณภำพ
เพื่อคงมนต์เสน่ห์อำหำรริมบำทวิถี
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ก้ำวเริ่มของงำนพัฒนำกำรจัดกำรอำหำรริมบำทวิถี
	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ในปี	พ.ศ.2561	ส�านักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ	

(ส�านัก	5)	สสส.	จึงสนับสนุนทุนให้ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย	

ระยะที่	1	จัดท�าโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยสนับสนุนเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยววิถีไทย	 เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีที่

ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่	

กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พฒันาสถานประกอบกจิการด้านอาหาร	และส่งเสริมการท่องเทีย่วอย่างเป็นรูป

ธรรม	 รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของผู้

ประกอบการและประชาชนผูบ้ริโภค	ในการพัฒนาอาหารริมบาทวถีิให้มคีณุภาพ	

และปลอดภัยต่อการบริโภค

	 “มกีารคดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่กีารจดับรกิารอาหารรมิวถิ	ี12	จงัหวดั	คอื	เชยีงใหม่	

ล�าปาง	พระนครศรีอยุธยา	สุพรรณบุรี	ชลบุรี	บุรีรัมย์	กาฬสินธุ์	อุบลราชธานี	

สุราษฎร์ธานี	ภูเก็ต	ตรัง	และสงขลา	ท�าการถอดบทเรียนศึกษาสถานการณ์และ

รูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีของแต่ละพื้นที่	 เพื่อก�าหนดแนวทางการ

พัฒนารูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี	 และให้ภาคีเครือข่าย

อาหารริมบาทวิถีทั้ง	12	พื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ศึกษาดูงาน	และระดม

สมองเรื่องการก�าหนดรูปแบบของอาหารริมบาทวิถีออกมา 3 รูปแบบ คือ 

พื้นที่เฉพาะ พื้นที่ปิดถนน และพื้นที่ไม่ปิดถนน”

	 ขณะเดียวกันก็ได้พิจารณา	 (ร่าง)	 เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี	 เพื่อ

น�าไปทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง	 12	 แห่ง	 ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
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สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ค้าอาหาร	 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความ

ปลอดภยัอาหารและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี	เพือ่ใช้ในการรณรงค์สร้างความ

รู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้บริโภค	 และการติดตามประเมินผลการพัฒนา

ตาม	 (ร่าง)	 เกณฑ์มาตรฐานฯ	ที่ก�าหนดไว้	 รวมถึงประเมินความรู้	 ความเข้าใจ	

และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารรมิบาทวถิขีองประชาชนและนักท่องเทีย่วท่ีมา

ใช้บริการในพื้นที่เป้าหมาย

	 แนวทางการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี	มีทั้งการใช้มาตรการทาง

กฎหมาย	 การสร้างภาคีเครือข่าย	 การบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถีที่ควรจะ

เป็นในอนาคต	และรปูแบบการจัดการอาหารริมบาทวถีิตามบริบทของพืน้ที	่รวม

ถึง	 (ร่าง)	 มาตรฐาน/ข้อก�าหนดสุขาภิบาลส�าหรับอาหารริมบาทวิถี	 ที่จะน�าไป

ปรับใช้ในพื้นที่	 ซึ่งน�าไปสู่การจัดท�าเป็น	 (ร่าง)	 กฎกระทรวงสุขลักษณะการ

จ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	ตาม	พ.ร.บ.การสาธารณสุข	พ.ศ.2535	

	 “การพัฒนาพื้นที่ด�าเนินการอาหารริมบาทวิถีในปี	 2561	 เรามีการตรวจ

สขุลกัษณะตามมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารส�าหรบัแผงลอยจ�าหน่ายอาหารของ

กรมอนามัย	 มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในระดับ

พื้นที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	 ระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน	 เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข	 คณะกรรมการชมรม	 สมาคมผู้ประกอบการ	 และยังมีการส่งเสริม

การท่องเที่ยว	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรมในพื้นที่	เช่น	การจัดงานเทศกาลต่างๆ	

ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง	และมีการจ�าหน่ายอาหารประจ�าถิ่น	เป็นต้น”
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	 จากการสนับสนุนและส่งเสริมบริการอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่เป้าหมาย	

12	จงัหวดั	พบการเปลีย่นแปลงท่ีดีข้ึนอย่างน่าพอใจกว่าร้อยละ	90	ทัง้เร่ืองกล่ิน

เหม็นของขยะ	 กลิ่นเหม็นของน�้าเสีย	 น�้าเฉอะแฉะ	 ขยะบริเวณจ�าหน่ายสินค้า	

และสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมในอาหารปรุงส�าเร็จ	

	 “แต่สิ่งที่ยังไม่ประสบความส�าเร็จและจ�าเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	คือ

อาหารปรงุส�าเรจ็พร้อมบรโิภคส่วนใหญ่ยงัไม่มกีารปกปิดอาหาร	ซึง่อาจมคีวาม

เสีย่งในการปนเป้ือนจากฝุน่ละออง	สารตะกัว่	และโลหะหนกัจากไอเสียรถยนต์	

รวมทั้งฝุ่นดิน	 ตามถนนที่ลมพัดผ่านมา	 และการจ�าหน่ายอาหารบาทวิถีในรูป

แบบพ้ืนที่ไม่ปิดถนนซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีควันรถ	 ฝุ่นละอองจากถนน	 การเตรียม	

ปรงุ	ประกอบอาหารจ�าเป็นต้องมกีารปกปิดอาหารหรือก�าบงัทีเ่พยีงพอเพือ่ลด

ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์”

	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 ระบบการควบคุมดูแลสถานประกอบการด้าน

สขุาภบิาลอาหาร	โดยใช้มาตรการทางกฎหมายตาม	พ.ร.บ.การสาธารณสขุ	พ.ศ.

2535	ยงัไม่มปีระสทิธิภาพ	เน่ืองจากยงัไม่มกีฎหมายทีม่าจดัการด้านสขุลกัษณะ

ของการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ	ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย	12	แห่ง	มกีาร

ออกข้อบัญญติัท้องถ่ินเพือ่ควบคมุก�ากบัการจดับริการอาหารริมบาทวิถเีพยีง	7	

แห่ง	และมกีารประกาศเป็นเขตผ่อนผนัให้มกีารจ�าหน่ายในทีห่รอืทางสาธารณะ

เพียง	3	พื้นที่



121

	 “จากข้อมลูผลการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนทีม่าใช้บรกิารในพืน้ที่

เป้าหมาย	12	จงัหวดั	มข้ีอเสนอแนะว่า	ยังพบควนัจากการปรุงประกอบอาหาร

เลก็น้อย	บางร้านไม่มกีารปกปิดอาหาร	ผูป้ระกอบการอาหารบางส่วนมกีารทาสี

เล็บ	 สวมแหวน	 หรือเครื่องประดับ	 รวมถึงไม่สวมเสื้อมีแขน	 ไม่สวมใส่ผ้ากัน

เปื้อน	ไม่สวมหมวกคลุมผม	การใช้มือหยิบจับอาหาร	ไม่วางภาชนะสูงจากพื้น

อย่างน้อย	60	เซนติเมตร”

	 แม้ว่าการท�างานยงัมจีดุให้ต้องแก้ไขและพฒันาต่อ	แต่ก็มกีารเปล่ียนแปลง

ที่น่าชื่นใจ	เช่น	ที่ถนนคนเดินเซาะกราว	จังหวัดบุรีรัมย์	จัดให้มีจุดจ�าหน่ายผัก

ปลอดสารพิษในพื้นที่ด�าเนินงานอาหารริมบาทวิถี	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้าน

สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

	 “เราพบโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ด�าเนินการอาหารริมบาท

วถีิ	ในประเดน็การส่งเสรมิการจ�าหน่ายและบรโิภคผักผลไม้ทีป่ลอดภยัอย่างเพยีง

พอ	รวมถึงมีการเลือก	ล้าง	ผักผลไม้ให้เหมาะสมก่อนน�าประกอบอาหาร	และ

การส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคทีม่าใช้บริการได้บริโภคผักผลไม้	400	กรัมต่อวนั	เพือ่ช่วย

ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

พัฒนำพื้นที่อำหำรริมบำทวิถีกับกำรเติบโตในระยะที่ 2
	 การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีระยะที่	 2	 ในปี	 2562-2563	 เป็นการพัฒนา

อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย	สร้างเสริมสุขภาพ	เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย	

จะเน้นกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการด�าเนินงานอาหารริมบาทวิถีให้
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จัดการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระดับพื้นที่	 ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น	 2	

กลุม่พืน้ที	่คอืพืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิ	12	จงัหวดั	และพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่	12	จงัหวดั	

ได้แก่	แม่ฮ่องสอน	แพร่	ชยันาท	ลพบรีุ	ประจวบครีีขนัธ์	สมทุรปราการ	ขอนแก่น	

นครพนม	ชัยภูมิ	ยโสธร	กระบี่	และสตูล	

	 “ในระยะ	2	น้ี	เราเน้นการพัฒนาต้นแบบการจดัการพืน้ทีด่�าเนนิงานอาหาร

รมิบาทวถีิ	และรปูแบบการขยายผลการด�าเนนิงานอาหารรมิบาทวถิสีูร่ะดบัพืน้ท่ี	

โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย	 ศึกษาระบบและกลไกการ

พฒันาอาหารรมิบาทวถิ	ียกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวถีิทัง้ด้านสุขลักษณะ	

ความปลอดภยั	ส่งเสรมิการบรโิภคอาหารท่ีมคีณุภาพด้านโภชนาการ	รวมถงึส่ง

เสรมิให้เกิดมาตรการทางสงัคมเพือ่ให้ผู้บรโิภคเข้ามามีส่วนร่วม	และก�าหนดเป็น

นโยบายระดบัพืน้ทีเ่พือ่น�าไปสู่นโยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุข	และขยาย

รูปแบบการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีท่ีได้มาตรฐานสุขาภิบาลให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ	เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืน”

	 พืน้ทีเ่ป้าหมาย	12	จงัหวดัเดมิจะท�าหน้าทีเ่ป็นพ่ีเลีย้งให้กบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ใหม่	เน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัผ่านภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก	่กรม

อนามยั	ศนูย์อนามยั	ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

ผู้ประกอบการ	ประชาชน	และนักท่องเที่ยว	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ

อาหารริมบาทวิถีที่สะอาดปลอดภัย	 ได้ความรู้ในการเลือกบริโภคอย่างถูกต้อง	
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และเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ	คือ	400	

กรัมต่อวัน	ลดการบริโภคหวาน	มัน	เค็ม	

	 รวมถงึพฒันาการกฎหมายการจ�าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ	และ

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ	ีพฒันารูปแบบการส่ือสารสาธารณะด้านสุขาภบิาล

อาหาร	 และพัฒนาฐานข้อมูลอาหารริมบาทวิถีที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีด�าเนินงาน	

เพื่อส่งเสริมด้านมิติสุขภาพ	มิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	และมิติวัฒนธรรม

	 สุชาติเล่าว่า	 “ผลการด�าเนินงานในคร้ังนี้	 เราสามารถผลักดันให้กระทรวง

สาธารณสุขก�าหนดนโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี:	 Street	 Food	Good	

Health	จังหวัดละ	1	แห่ง	ในปี	2564	เกิดต้นแบบแหล่งจ�าหน่ายและให้บริการ

อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย	15	แห่ง	ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ขยายผลต่อได้	มีระบบ

และกลไกการจัดการอาหารริมบาทวิถีของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นท่ี	 โดยมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแกนน�าหลัก	และแบ่งรปูแบบการจัดการพืน้ท่ี

เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 รูปแบบ คือสำาหรับ คนพื้นที่ที่ใช้บริการ พื้นที่รองรับ

การท่องเที่ยว และพื้นที่ที่รองรับคนพื้นที่และนักท่องเที่ยว	รวมเป็น	6	รูป

แบบ”

	 นอกจากนีย้งัได้มกีารประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์	ทัง้ในด้านแหล่ง

เงินทุนของผู้ประกอบการ	ที่ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวร้อยละ	84.23	ที่เหลือคือกู้

เงินจากธนาคารและเงินกู้นอกระบบ	

	 ส่วนการใช้จ่ายจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	55.47	ยังเป็นคนใน

ท้องถิน่	รองลงมาคอืนกัท่องเท่ียวไทย	มนัีกท่องเทีย่วต่างชาตเิพยีงร้อยละ	5.07	

เห็นได้ชัดว่า	สถานการณ์โควิด-19	ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารริมบาทวิถีเป็น

อย่างมาก	

	 ส่วนด้านความรู้	ความเข้าใจ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	ความพึงพอใจของผู้

บรโิภค	กพ็บว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านสุขาภบิาล	โดย

มีแรงจูงใจจากการได้รับป้าย	 ‘อาหารสะอาด	 รสชาติอร่อย’	 การมอบ

ประกาศนียบัตรให้แก่ร้านค้า	 และการประกวดแผงจ�าหน่ายอาหารสะอาด

ปลอดภัย	



124

	 ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็มีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ที่สะอาด	 มี

ทางเลือกในการใช้บริการ	ราคาสมเหตุสมผล	และผู้ประกอบการมีสุขลักษณะที่

ดี

	 “อาหารริมบาทวิถีเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยที่มีเสน่ห์	 เป็น

วิถีชีวิตการค้าการขายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้อยากมาลิ้มลอง

รสชาตอิาหารไทยหลากหลายเมนูแล้วแต่บริบทของพืน้ทีด้่วยราคาย่อมเยา	แต่

ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เลือก	 ก็ต้องเลือกซื้อจากแผงจ�าหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน	

สะอาด	ปลอดภัย	

	 “หวัใจส�าคัญในการขบัเคล่ือนการพฒันาอาหารริมบาทวถีิให้มปีระสิทธิภาพ	

คือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 ที่ส�าคัญคือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	ชมรมผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ศูนย์อนามัย	การท่องเที่ยว	เกษตร	พัฒนาชุมชน	

และพาณิชย์จังหวัด	ที่จะร่วมบูรณาการ	ผลักดัน	สนับสนุนสร้างการท่องเที่ยว	

เศรษฐกิจ	 และการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีให้มีมาตรฐาน	 เกิดความยั่งยืน

ตลอดไป”	 สุชาติให้ความเห็นทิ้งท้ายการขับเคล่ือนอาหารริมบาทวิถี	 ให้มี

คุณภาพ	ปลอดภัย	เพื่อให้คงมนต์เสน่ห์อยู่อย่างมิรู้วาย	
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เปลี่ยนพฤติกรรม
คนวัยท�างาน	
สู่การบริโภคผัก	
400	กรัม
จันทร์จิดา	งามอุไรรัตน์	1

ศิริวรรณ	สิทธิกา	

1	โครงการเสริมความรอบรู้เรื่องอาหาร	เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยท�างาน
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	 คนวัยท�างานต้องการความคล่องตัวในชีวิตประจ�าวัน	 เนื่องจากใช้เวลาใน

ทีท่�างานโดยเฉลีย่	8	ชัว่โมง	ไม่นบัช่วงเวลาเตรยีมตวัก่อนออกจากบ้านและเดิน

ทางกลับบ้านอีกอย่างน้อย	 3	 ชั่วโมง	 ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการบริโภคอาหารที่ดี

ต่อสขุภาพ	จงึนิยมอาหารทีก่นิสะดวก	ใช้เวลาน้อย	บ้างตดิในรสชาตหิรอืค่านยิม

ในการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด	 เบเกอรี่	 หรืออาหารท่ีอุดมด้วยแป้ง	

โปรตนี	ไขมนั	ท�าให้ได้รบัสารอาหารจากการบรโิภคผกัผลไม้ต�า่กว่าทีค่วรจะเป็น	

ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมา

	 จากตัวเลขประชากรไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า	3	แสน

คนต่อปี	พบว่าเป็นกลุ่มคนวัยท�างานประมาณ	1	ใน	10	เนื่องจากมีพฤติกรรม

การใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	จึงเป็นโจทย์ให้	‘โครงการเสริม

ความรอบรูเ้รือ่งอาหาร	เพ่ิมการบรโิภคผกัผลไม้ปลอดภยัเพือ่สขุภาพในกลุม่วยั

ท�างาน’	 ภายใต้การท�างานของ	 บริษัท	 ผักสร้างสุข	 จ�ากัด	 เข้ามาส่งเสริมการ

บริโภคผักผลไม้และสนับสนุนเครือข่ายงานอาหาร	 ด้วยการรณรงค์ให้กลุ่ม

ประชาชนคนวัยท�างานในเขตเมืองเกิดความรู้ความเข้าใจ	 และเปลี่ยนค่านิยม

มาบริโภคผักผลไม้มากขึ้น	 รวมถึงสร้างช่องทางการเข้าถึงผักผลไม้ปลอดภัยได้

สะดวกขึ้นกว่าเดิม	

	 จันทร์จิดา	งามอุไรรัตน์	เล่าถึงขอบข่ายการท�างานของโครงการฯ	ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สสส.	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2559	ว่า	“เรา

เชือ่ว่า	การเปลีย่นแปลงใดๆ	ไม่สามารถเกิดข้ึนจากการบงัคบัหรือบอกให้คนอ่ืน

ท�า	แต่เกิดจากการตระหนักรู้และลงมือท�าด้วยตัวเอง	ดังนั้นการท�างานของเรา

จึงเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองท�า	เห็น

ประโยชน์เอง	และเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	โดยมีการสร้างกลุ่มเพื่อเรียนรู้

ไปด้วยกัน	เพราะพลังของกลุ่มจะช่วยให้เราท�าไปได้โดยตลอดรอดฝั่ง”

เปลี่ยนพฤติกรรมคนวัยท�ำงำน 
สู่กำรบริโภคผัก 400 กรัม
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		 ที่ผ่านมา	โครงการฯ	ได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นการท�างานร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมายคนวัยท�างานในเมือง	ทั้งกับพนักงานออฟฟิศโดยตรง	กับกลุ่มผู้

ประกอบการ	 กับแม่ครัวซึ่งปรุงอาหารให้กับพนักงานในส�านักงานและโรงงาน	

และกลุ่มบุคคลท่ัวไปผ่านกิจกรรมสาธารณะ	 เพื่อกระตุ้นให้คนเมืองหันมาให้

ความส�าคัญต่อการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น	 มีการท�างานในองค์กร	 บริษัท

เอกชน	 หน่วยงานรัฐ	 และชุมชน	 รวม	 50	 แห่ง	 ครอบคลุมพื้นที่	 12	 จังหวัด	

มากกว่า	10	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรม	Office	Clean,	Office	Green,	กิจกรรม	

Design	My	Plate,	21	วันมหัศจรรย์ผักผลไม้,	การพัฒนาเมนูร่วมกับผู้ประกอบ

การร้านอาหาร,	 จัดอบรมแม่ครัว,	 ประกวดเมนูอาหารสุขภาพ	 เพิ่มผักในวัน

ท�างาน,	 ปรุงผักง่ายๆ	 สไตล์คนเมือง,	 กินผักสร้างสุข,	 ปลูกผัก	 ปลูกสติ,	 ค่าย

บุคคลต้นแบบ,	เก็บผักอินทรีย์	400	กรัม	มาท�าอาหาร,	กินดีสุขภาพดีเลือกได้	

เป็นต้น	 เพื่อให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของการกินผักผลไม้	 และน�ามาสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของตนเอง	

ชวนคนวัยท�ำงำนให้หันมำรักเมนูผักผลไม้
	 โครงการฯ	 เปิดโอกาสให้คนท�างานมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้สะดวกท่ีสุด	

ด้วยการยกกิจกรรมไปเยือนถึงส�านักงาน	 เช่น	 การจัดกิจกรรม	 Office	 Clean,	

Office	 Green	 ในช่วงพักเที่ยง	 สาธิตการปรุงเมนูผักและออกร้านจ�าหน่ายผัก

อินทรีย์	 จากนั้นออกแบบกิจกรรมให้พนักงานออฟฟิศเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก

ขึน้ในปีต่อมา	ด้วยกจิกรรม	Design	My	Plate	ซึง่ใช้เวลาคร่ึงวนั	และมหีน่วยงาน

และองค์กรที่สละชั่วโมงการท�างานเพื่อให้พนักงานได้มาเข้าร่วมด้วย

	 “เราจัดให้มีเสวนา	 ซึ่งมีคุณหมอ	 นักโภชนาการ	 และคนที่เคยเข้าร่วม

กิจกรรมในปีแรกมาพดูคยุเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ	มฐีานกจิกรรมให้ลองชัง่ผกั	มี
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การตรวจสารเคมตีกค้างในกระแสเลือด	และมตีลาดสเีขยีวจากเครอืข่ายไปร่วมด้วย	ท�าให้

นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของการกินผักผลไม้ต่อสุขภาพแล้ว	ยังรู้ว่าควรจะ

เลอืกกนิอย่างไรให้ปลอดภัย	และเข้าถึงแหล่งซือ้ได้ในคราวเดยีวกนั	เมือ่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม

เกดิการจุดประกายจากการฟัง	ได้เหน็	และเรียนรูจ้ากกิจกรรมนีภ้ายในครึง่วนัแล้ว	เราจะ

ชวนให้เขาไปต่อ	 โดยการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายมาทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมในกิจกรรม	

21	วนัมหัศจรรย์ผกัผลไม้	เพือ่ให้คนทีส่นใจจะเปลีย่นพฤตกิรรมจริงๆ	ได้เปลีย่นแปลงตัว

เอง

	 “กิจกรรม	 21	 วันฯ	 จะเป็นกระบวนการกลุ่ม	 ที่เราจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทุก

คนสร้างเป้าหมายและลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง	โดยมเีจ้าหน้าทีโ่ครงการและนกัโภชนาการ

คอยตอบค�าถามและให้ข้อมูลความรู้ผ่านกลุ่มไลน์	 ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าไปบันทึก

ปรมิาณผกัผลไม้ทีต่วัเองกนิในแต่ละมือ้ในเวบ็แอปพลิเคชนัของโครงการฯ	ตลอด	21	วนั	

และส่งภาพอาหารแต่ละมื้อเข้าไปในกลุ่มไลน์	ซึ่งจะท�าให้เขาได้เห็นแบบแผนการกินของ

ตวัเอง	บางคนเพิง่รูว่้าตวัเองมกัจะกนิอาหารซ�า้ๆ	เดมิ	บางคนถอดใจตัง้แต่	2	วนัแรก	แต่

พอเห็นเพื่อนๆ	 ส่งภาพอาหารกันเข้ามา	 ก็เกิดแรงบันดาลใจ	 ฮึดต่อ	 บางคนไม่มีไอเดีย

เรื่องอาหารหรือท�าอาหารไม่เป็น	ก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม	

	 “จากน้ันก็มกิีจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพ	เพิม่ผกัในวนัท�างาน	โดยท�ากบักลุ่ม

ทีร่่วมกจิกรรม	21	วนัฯ	ท�าให้ได้เมนสูขุภาพตวัอย่างจากคนท�างานซึง่มเีวลาน้อย	และน�า

ไปแบ่งปันในเว็บไซต์ของโครงการฯ	รวมถึงกิจกรรมปลูกผัก	ปลูกสติ	ที่ชวนให้กลุ่มคนวัย

ท�างานมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก	 หมักปุ๋ยจากเศษอาหาร	 เพื่อให้คนเห็นคุณค่าของ

อาหารและไม่ทิ้งขว้างเศษอาหารให้เปล่าประโยชน์”
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	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายบุคคลต้นแบบ	 น�าคนต้นแบบจากการท�า

กิจกรรม	21	วันฯ	ส�าเร็จ	ไปออกค่ายร่วมกันที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์	เรียนรู้การ

ปลูกผัก	เก็บผักอินทรีย์และผักพื้นบ้าน	เพื่อเรียนรู้คุณค่าของพืชผักต่างๆ	และ

วธินี�ามาปรุงเป็นอาหาร	และกิจกรรมกินดสีขุภาพดเีลอืกได้	ทีจ่ดัร่วมกบัภาครฐั

และองค์กรเอกชน	

	 “ในกิจกรรม	 21	 วันมหัศจรรย์ผักผลไม้	 เราพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรมครบ	21	วัน	มีความเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพที่ชัดเจน	ร้อยละ	90	มีการ

ขบัถ่ายดีขึน้	และในกิจกรรมปีต่อมา	กม็คีนสงัเกตตวัเองว่านอนหลับดีขึน้	ภมูแิพ้

ลดลง	พอเขาได้พบความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี	ก็ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะ

ปรับเปลี่ยนในเรื่องอื่นตามมา	เช่น	กินหวานน้อยลง	กินผักผลไม้ให้มากขึ้น	ท�า

อาหารกินเอง	 ปัญหาที่เคยมีค่าโคเลสเตอรอลและน�้าตาลในเลือดสูงก็ลดลง	

ความดันก็ลดลง	นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนร่วม

งาน	และครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้น	มีความสุข	ความพอใจกับชีวิตมากขึ้นด้วย”
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ปรุงดี สุขภำพเปลี่ยน
	 การท�ากิจกรรมร่วมกับคนวยัท�างานเพือ่ให้รู้วธิกีารกนิทีเ่หมาะสม	สามารถเปลีย่นพฤตกิรรม

และสร้างการรับรู้ระดับหนึ่งให้กับกลุ่มคนจ�านวนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม	ขณะเดียวกันยังมีกลุ่ม

คนเบื้องหลังส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของคนในองค์กรโดยตรง	อย่างผู้ประกอบการร้าน

อาหารและแม่ครัว	ที่โครงการฯ	เข้าไปท�างานด้วย	

	 จันทร์จิดาเล่าว่า	“เราจัดกิจกรรมพัฒนาเมนูร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ	ที่อยู่

ในส�านักงานและโรงงาน	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้คนได้กินผักง่ายขึ้น	 โดยมีวิทยากร

หรือนักโภชนาการที่เป็นทีมงานโครงการฯ	 และเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพด้วย	

มาให้ความรูผู้ป้ระกอบการตัง้แต่เรือ่งการจดัการต้นทนุ	การปรงุอาหารท่ีมผีกัเป็นส่วนประกอบ	

เช่น	 มีผักที่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมากข้ึนในเมนูราดหน้า	 ร้านข้าวแกงก็มีผักหลากหลายข้ึน	

แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท�าได้อย่างยั่งยืนเพราะปัญหาต้นทุนสูง	หรือบางร้านอยู่ในโรงงานที่

จ�ากัดราคาอาหารสูงสุดแค่จานละ	20	บาท

	 “ส่วนบางแห่งที่ท�าได้ก็เพราะมีบริษัทหรือองค์กรช่วยสนับสนุน	 เช่น	 บริษัท	 ไลอ้อน	

(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ทีน่อกจากจะสนบัสนุนร้านค้าแล้ว	ยังสนับสนุนให้โครงการฯ	ไปจดักิจกรรม

ให้กับพนักงานในโรงงานด้วย	ทั้งยังส่งพนักงานไปอบรมเรื่องการปลูกผักอินทรีย์	น�าผลผลิตมา

ขายให้กับพนักงานในส�านักงานที่กรุงเทพฯ	 และจัดตลาดนัดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง	 หรือบริษัท	

พรีเมียร์	จ�ากัด	ที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเอง	ก็ก�าหนดให้มีเมนูผักประจ�าวันและมีน�้าผัก

ปั่นเป็นทางเลือกให้ลูกค้า”
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	 ทางด้านแม่ครัวซึ่งเป็นผู้ลงมือปรุง	 โครงการฯ	 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเมนู

สุขภาพ	การล้างผัก	การปรุงอาหารที่ลดหวานมันเค็ม	และการท�าเมนูอาหารที่มีผักมากขึ้น	

	 “ที่ส�าคัญคือสร้างแรงจูงใจให้แม่ครัวรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนส�าคัญในการท�าให้คนอ่ืนสุขภาพ

ดี	ให้เขาได้ภาคภูมิใจ	เพราะโดยพื้นฐานแล้วคนกลุ่มนี้อยากท�าอะไรๆ	ดีเพื่อสังคม	ซึ่งจากการ

ถอดบทเรียนหลังจบโครงการ	เราพบว่าเขารู้สึกดีและภูมิใจที่ได้มีโอกาสท�าสิ่งเหล่านี้”	

ทุกคนล้วนเป็นนักกินที่ดีได้ 
	 แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ	 คือคนวัยท�างานในส�านักงานเป็นส�าคัญ	 แต่ก็ไม่ได้

ละเลยกลุ่มบุคคลทั่วไป	กิจกรรมปรุงผักง่ายๆ	สไตล์คนเมือง	จึงเกิดขึ้นด้วยการชวนคนมาร่วม

เวร์ิกชอปการปรงุ	โดยมเีชฟมาเป็นวทิยากรสอนท�าอาหาร	และกจิกรรมกนิผกัสร้างสขุ	ชวนคน

ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม	21	วันมหัศจรรย์ผักผลไม้	แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ส�าเร็จ	มาร่วมสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม	

	 ส่วนกจิกรรมเกบ็ผกัอนิทรย์ี	400	กรัมมาท�าอาหาร	กช็วนส่ือมวลชนไปร่วมเรยีนรู้ทีม่ลูนิธิ

เอม็โอเอไทย	แล้วถ่ายทอดต่อผ่านสือ่ของตน	และยงัมกีจิกรรมสร้างความรูค้วามเข้าใจ	เพือ่ส่ง

เสริมการบริโภคผักผลไม้	ที่จัดร่วมกับองค์กรและชุมชนผู้น�าการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย
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	 “ปัจจยัความส�าเรจ็ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิการบริโภคผกัผลไม้ทีเ่หมาะสมกบับริบท

ของแต่ละชมุชนนัน้	ควรเริม่จากการผลักดนัให้เกิดแนวคดิสขุภาวะด	ีเพือ่สร้างชมุชนทีแ่ข็ง

แรง	 ผ่านกระบวนการให้ความรู้และทดลองปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 น�าไปสู่การ

ถ่ายทอดความส�าเรจ็โดยอาศัยสิง่แวดล้อมองค์กร	นโยบายและโครงสร้างการบรหิารทีเ่อ้ือ

อ�านวย	สื่อสารผลลัพธ์ให้รับรู้ได้ด้วยตนเอง	มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย	ทีมท�างานเองก็

ต้องมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะท�า	และท�าให้เป้าหมายของกจิกรรมนัน้บรูณาการกบัเป้าหมาย

ขององค์กรหรือชุมชน”	

สื่อสำรควำมรู้เพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง
	 การสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง	 เป็นกลยุทธ์ส�าคัญอย่างหนึ่งในการขับ

เคลื่อนความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญในการบริโภคผักผลไม้ให้เพียงพอ	 โครงการฯ	จึง

ได้พัฒนาชุดความรู้ที่เข้าใจง่าย	เช่น	อาหารเพื่อสุขภาพ,	ผักผลไม้ปลอดภัย,	ชุดความรู้กิน

ผกัสร้างสขุ,	คูม่อืการจดักจิกรรมส่งเสรมิการบรโิภคผกัผลไม้ในองค์กร/ชมุชน,	รวบรวมราย

ชื่อแหล่งจ�าหน่ายผักผลไม้ปลอดภัย,	คลิปเมนูอาหาร	100	กรัมจ�าให้แม่น,	 เกมออนไลน์

ชั่งผักรักเลย,	Your	Super	Food	Test	เผยแพร่ทาง	www.vegandfruit400.org	และเพจ	กิน

ผักผลไม้ดี	400	กรัม	ตลอดจนช่องทางทวิตเตอร์	อินสตาแกรม	และพอดแคสต์	

	 นอกจากนีย้งัมแีอปพลเิคชนับนัทกึรกัผกัผลไม้	เครือ่งมอืบนัทกึข้อมลูการบรโิภคและ

ตอบแบบสอบถามด้านสขุภาพตามระยะเวลา	ซึง่ผูบ้นัทกึจะได้รับการประเมนิสุขภาพเบ้ือง

ต้น	และรบัค�าแนะน�าเกีย่วกบัโภชนาการทีเ่หมาะสมจากแพทย์และนกัโภชนาการของโครง

การฯ	

	 การกนิผกัผลไม้ให้เพยีงพอท่ีดอูย่างผวิเผินเหมอืนจะเป็นเร่ืองง่าย	ทว่าความเป็นจริง

กลบัท�าได้ยากกว่าทีค่ดิด้วยข้อจ�ากดัต่างๆ	บางคนอาจเคยชนิกบัพฤตกิรรมการกินทีต่ดิตวั

มาจนยากจะแก้	 หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะมองเห็นความส�าคัญของผักผล

ไม้ในมื้ออาหาร	

	 การจดักิจกรรมเพือ่สร้างโอกาสให้คนวยัท�างานและคนทัว่ไปเข้าถงึผกัผลไม้ทีป่ลอดภยั	

และสัมผัสรสชาติความอร่อยของอาหารที่มีผักเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น	 จึงเป็นเร่ืองที่ต้องเดิน

หน้าขับเคลื่อนกันต่อไป	 เพื่อให้การกินผักผลไม้แทรกซึมไปสู่มื้ออาหารของทุกๆ	 คน	 จน

เป็นวิถีปกติในทุกๆ	วัน
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4
โภชนาการ
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•	136	•

ผลงานความสำาเร็จของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะด้านโภชนาการ   

ศ.พญ.ลัดดา	เหมาะสุวรรณ

•	150	•	

โภชนาการ งานท้าทาย ของ สสส. 

ดร.สง่า	ดามาพงษ์	

•	154	•

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน: เพื่อสังคมอ่อนหวาน 

ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม

•	164	•

เครือข่ายลดบริโภคเค็มและชุมชนลดเค็ม 

รศ.นพ.สุรศักดิ์	กันตชูเวสศิริ

น.อ.หญิง.พญ.	วรวรรณ	ชัยลิมปมนตรี

พญ.ศศิธร	คุณูปการ

อนันตญา	ขุนจ่าง

นัธิดา	บุญกาญจน์

ณัฐพงษ์	โชติโภคทรัพย์

ณพนารถ	รักษาเพ็ชร

•	174	•	

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุม และส่งเสริม

ให้มีการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย 

รศ.พญ.ประพิมพ์พร	ฉัตรานุกูลชัย

ดร.สิริกาญจน์	มณีสุวรรณรัตน์

•	184	•	

บทเรียนการขับเคลื่อนและดำาเนินงาน

มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 

พญ.ยุพยง	แห่งเชาวนิช

•	192	•

ฉลาดซื้อ ฉลาดกินอย่างง่ายๆ ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ

รศ.ดร.วันทนีย์	เกรียงสินยศ

•••••
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ผลงาน
ความส�าเร็จของ
แผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะ
ด้านโภชนาการ
ศ.พญ.ลัดดา	เหมาะสุวรรณ1

1	สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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	 พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลถึงภาวะโภชนาการและสุขภาพ	การบริโภคอาหารที่ไม่

เหมาะสมก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้รังและเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอนัควรล�าดบัต้นๆ	

ของประชากรไทย2	อาหารและโภชนาการยงัเป็นต้นทนุส�าคญัส�าหรบัการพฒันาเดก็ให้เติบโต

สมวัยและมีพัฒนาการทางสติปัญญา	อารมณ์	สังคม	และจิตใจ	พร้อมส�าหรับการด�ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ	 และยังมีมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมที่น�าไปสู่สุขภาวะองค์รวมของบุคคล	

ครอบครัว	และชุมชน	

	 การขจัดความหิวโหย3	เป็น	1	ใน	12	เป้าหมายจากทั้งหมด	17	เป้าหมายของการพัฒนา

ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals–SDGs)	ที่สัมพันธ์กับโภชนาการ	ซึ่งหากไม่มีการ

ลงทุนในด้านโภชนาการแล้ว	โอกาสบรรลุเป้าหมายย่อมเป็นไปได้ยาก4 

	 ส�านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ	(สสส.)	จงึได้เริม่ภารกจิการสร้างเสรมิสขุ

นิสัยในการบริโภคอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาวะ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2550	

	 •	 ในช่วง	 5	 ปีแรก	 เป็นการพัฒนากลไกที่จ�าเป็นส�าหรับการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมใน

องค์กร	พื้นที่	 เด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 เน้นการลงทุนในส่วนที่จ�าเป็นและก่อให้เกิดผล 

กระทบสูงเพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาว	

	 •	 ในช่วง	 10	 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นการสานและเสริมพลังการด�าเนินงานของหน่วย

งานทีร่บัผดิชอบโดยตรง	และภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	สร้าง

ขีดความสามารถของบุคคลที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ	เพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบัน	และส่ง

เสรมิบทบาทของชมุชนและองค์กรในการพฒันาสขุภาวะองค์รวม	หรอืแก้ไขปัญหาส�าคญัของ

ตน	 โดยตัวชี้วัดหลักด้านโภชนาการ	 ประกอบด้วยพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้วันละ	

400	 กรัม	 และลดอัตราของภาวะน�้าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนให้น้อยกว่าร้อย

ละ	10	ในกลุ่มเป้าหมาย

ผลงำนควำมส�ำเร็จของแผนอำหำร
เพื่อสุขภำวะด้ำนโภชนำกำร

2	ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.	รายงานการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย
	 พ.ศ.2560-62.	นนทบุรี:บริษัท	เดอะ	กราฟิโก	ซิสเต็มส์	จ�ากัด;	2564.	
3	Zero	hunger:	End	hunger,	achieve	food	security	and	improved	nutrition	and	promote	sustainable	agriculture
4	Nutrition	and	the	Sustainable	Development	Goals.	https://scalingupnutrition.org/nutrition/
	 nutrition-and-the-sustainable-development-goals/
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	 ตลอด	15	ปีของการด�าเนินงาน	แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สสส.	สร้างและสื่อสาร

องค์ความรู้ด้านโภชนาการส�าคญัทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงและความตระหนกัรูข้อง

สังคมไทย	ร่วมมือกับภาคีระดับต่างๆ	ผลักดันนโยบายและมาตรการที่ส่งผลต่อสภาพ

แวดล้อมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าและสุขภาวะของสังคมโดยรวม

อย่างมีนัยส�าคัญ

กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนอำหำรเพื่อสุขภำวะ5

	 สภาพแวดล้อมด้านอาหารซึง่รวมถงึปัจจยัภายนอกทีเ่กีย่วข้องกบัการหาอาหารได้

ง่าย	(Availability)	ราคาอาหาร	ผู้ค้า	การส่งเสริมการขาย	และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง

กับความสามารถในการเข้าถึงอาหาร	การจ่ายได้	ความสะดวก	และความปรารถนาใน

ผลิตภัณฑ์อาหารนั้น	มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

	 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมด้านอาหารให้เอื้อต่อ

การบรโิภคอาหารทีอ่ดัแน่นด้วยพลงังานแต่ขาดคณุค่าโภชนาการ	ได้แก่	อาหารทีอ่ดุม

ด้วยไขมัน	น�้าตาล	และโซเดียม	ร่วมกับการส่งเสริมให้บริโภคเกินความต้องการ	น�าไป

สู่ความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทั่วโลก	

	 การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาหารให้เอื้อต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ	 ลดการซื้อ

และบริโภคอาหารเสี่ยงสุขภาพจึงเป็นนโยบายทางเลือกที่ประเทศต่างๆ	 น�ามาใช้ใน

การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ประกอบด้วย	 นโยบายการคลัง	

นโยบายเกี่ยวกับฉลากอาหาร	 นโยบายควบคุมการท�าการตลาดอาหาร	 นโยบาย 

5	 รายงานประจ�าปีของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.	รายงานของปี	2550-2563
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ส่งเสริมการปรับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร	 และนโยบายก�าหนดมาตรฐานอาหารส�าหรับ

องค์กรและสถาบันต่าง	ๆ	เป็นต้น6 

	 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สสส.	ร่วมกับภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบาย

และมาตรการทีห่ลากหลายเพือ่ให้เกดิสภาพแวดล้อมด้านอาหารทีพ่งึประสงค์ตามเป้าหมาย	

แต่ละประเด็นมีการท�างานต่อเนื่องระยะยาว	ในช่วงเวลา	15	ปีที่ผ่านมา	สามารถบรรลุเป้า

หมายในการผลักดันนโยบาย	 มาตรการ	 และยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการปรับสภาพแวดล้อม

ด้านอาหารให้เอื้อต่อสุขภาวะ	ดังต่อไปนี้	

1. นโยบำยกำรคลัง	 เป็นนโยบายด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมการซื้อและ
บริโภคของประชาชนและต่อผู้ผลิตในการปรับผลิตภัณฑ์ให้ดีต่อสุขภาพ	 ซึ่งประเทศต่างๆ	

เลือกใช้เป็นมาตรการส�าคัญในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง		 	

	 จากการขับเคลื่อนของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สสส.	ภาคีเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

และส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	 (IHPP)	 ร่วมกับกรมสรรพสามิต	

กระทรวงการคลัง	 ได้ออกกฎกระทรวง	ก�าหนดพิกัดภาษีสรรพสามิต	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.2560	

กำาหนดให้คิดอัตราภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนำ้าตาลตามปริมาณนำ้าตาล	ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2560

2. นโยบำยเกี่ยวกับฉลำกอำหำร 
	 •	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบับที	่305)	พ.ศ.2550	เรือ่งการแสดงฉลากโภชนาการ

ของอาหารสำาเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด	ได้แก่	มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ	ข้าวโพด

คั่วทอดหรืออบกรอบ	 ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง	 ขนมปังกรอบหรือ 

แครกเกอร์หรือบิสกิต	และเวเฟอร์สอดไส้	พร้อมข้อความค�าเตือน	“บริโภคแต่น้อย	และออก

ก�าลังกายเพื่อสุขภาพ”	ประกาศ	ณ	วันที่	30	สิงหาคม	2550	มีผลบังคับใช้	เมื่อ	19	ธันวาคม	

2551	เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนการลดปัญหาโรคอ้วน	จากการประเมินการใช้นโยบาย	ใน

ปี	2552	พบว่า	มีผลบังคับใช้มากกว่าร้อยละ	80	

6	Hawkes	C,	Jewell	J,	Allen	K.	A	food	policy	package	for	healthy	diets	and	the	prevention	of	obesity	and	
diet-related	non-communicable	diseases:	the	NOURISHING	framework.	Obes	Rev.	2013;	14	(Suppl.	2):	
159–68.
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	 •	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 373	 พ.ศ.2559	 เร่ือง	 การแสดงสัญลักษณ์ 

โภชนาการบนฉลากอาหาร	 สัญลักษณ์โภชนาการ	 “ทางเลือกสุขภาพ”	 (Healthier	 Choice	

Logo)	เป็นข้อมลูแสดงให้ผูบ้รโิภคสามารถตดัสนิใจเลอืกซือ้ผลิตภณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ	(ลดหวาน	

มนั	เค็ม)	ได้ง่าย	เพือ่ช่วยป้องกนัปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั	ในปี	2563	

มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเกณฑ์สัญลักษณ์แล้ว	1,540	ผลิตภัณฑ์	

3. นโยบำยควบคุมกำรท�ำกำรตลำดอำหำร 
	 •	 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำาหรบัทารก

และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	พ.ศ.2551	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	กันยายน	2551	

เพื่อป้องปรามการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส�าหรับทารกและผลิตภัณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง	และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	

	 ต่อมาได้ผลักดันเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 3	 พ.ศ.2553	 เรื่องการควบคุม

กลยุทธ์การตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก	 น�าไปสู่การร่วมมือขับเคล่ือนกับ 

กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	พฒันาเป็นพระราชบญัญตัคิวบคุมการส่งเสรมิการตลาด

อาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2560

 

4. มติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ
	 •	 พัฒนาข้อเสนอประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการนำ้ามันทอดซำ้า 

เสื่อมสภาพ	เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	4	ปี	2554

	 •	 สานต่อมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิคร้ังที	่2	ประเด็นการจดัการปัญหาภาวะน�า้หนักเกิน

และโรคอ้วน	 โดยร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาต	ิ สนับสนุนการจัดท�าแผนปฏิบัติการปัญหา

ภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วน	เพือ่น�ายุทธศาสตร์ตามมตดิงักล่าวไปสู่การปฏบิตั	ิน�าเสนอใน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ปี	2554	
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5. นโยบำย/ยุทธศำสตร์ระดับชำติ
	 •	 กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561- 

2580)	ร่วมสนบัสนนุการจดัท�าของคณะกรรมการอาหารแห่งชาตแิละร่วมผลักดนัให้น�าสาระ

ส�าคญัในประเดน็ความมัน่คงทางอาหารบรรจใุนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบั

ที่	11	

	 •	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พัฒนา 

ข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ	 บรรจุในแผนงาน 

การลดพฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพอย่างเป็นองค์รวมของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาติ	ฉบับที่	12	

	 •	 ร่วมกับกรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภค

เกลอืและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568	รวมทัง้พฒันาข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชนไทยและสร้างมาตรการเชิงสมัครใจให ้

ผู้ประกอบการอาหารปรับลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร	ร้อยละ	10	ในทุก	2	ปี	ปัจจุบัน	ได้

ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย	 สนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดท�าข้อมูลทาง

วชิาการเพือ่พฒันามาตรการจดัเกบ็ภาษโีซเดยีมในผลติภณัฑ์อาหารให้กบักรมสรรพสามติ	

กระทรวงการคลัง	

	 •	 โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กไทยมีพัฒนาการที่ดี	 โดยการสนับสนุนของ	 สสส.	 

ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ	ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มงบประมาณค่าอาหาร

กลางวันนักเรียนจาก 13 เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน	ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด	ที่	นร.0505/29284	ลงวันที่	25	ตุลาคม	2556



142

6. นโยบำย/ยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดและท้องถิ่น
	 •	 การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้	 ในช่วงปี	 พ.ศ.2552-2559	 เกิดนโยบายระดับ 

ท้องถิ่นที่ส่งเสริมระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตการกระจายผักผลไม้	 และการบริโภคผักและ

ผลไม้ปลอดภัยในหลายจังหวัด	อาทิ	จังหวัดนครปฐม	เชียงใหม่	ยโสธร	สงขลา	จันทบุรี	

	 •	 เกิดนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ	 จัดท�าเทศบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย 

การจัดการอาหารและโภชนาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ	 สุขาภิบาลอาหาร

และอาหารปลอดภัย	 ในหลายจังหวัด	 เช่น	สมุทรปราการ	ภูเก็ต	สุรินทร์	ล�าปาง	 เชียงใหม่ 

ในปี	2558

	 •	 ขบัเคลือ่นองค์กรปกครองท้องถิน่ให้ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	โรงเรยีน	

และกลุม่ประชาสงัคมในพ้ืนที	่ลงนามในข้อตกลงร่วมมือนโยบายทีย่ัง่ยนืเพือ่ส่งเสรมิการเลีย้ง

ดูลูกด้วยนมแม่	และการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ	ในปี	2562

7. นโยบำย/มำตรกำรโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและสถำนรับเลี้ยงเด็กอ่อน

ปี 2551 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

โครงการรณรงค์เพื่อ
เด็กไทยไม่กินหวาน

โครงการรณรงค์
เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน

จังหวัดตรัง	พัทลุง	และ
สงขลา	ได้ก�าหนดมาตรการ
ที่ตอบสนองต่อนโยบายส่ง
เสริมการรับประทานผัก 
ผลไม้ในเด็กวัยเรียน

ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหาร

อาหารว่าง	และเครื่องดื่ม
ในสถานศึกษา

ปลอดนมขวด	ปลอดขนม	
ดื่มนมจืด	และจัดอาหารว่าง

เป็นผักผลไม้

ตัวชี้วัดโรงเรียน
ปลอดน�้าอัดลม

โครงการเด็กไทยแก้มใส
เป็นโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	
5	รอบ

สนับสนุนให้เกิดประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

รสหวานที่มีน�้าตาลสูงและ
ขนมกรุบกรอบทั้งในและ
บริเวณรอบรั้วโรงเรียน

ผู้ประกอบการด้านอาหาร
จะต้องผ่านการอบรม
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	 •	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	โดยการสนับสนุนของเครือข่าย

เด็กไทยไม่กินหวาน	 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	 ขอความร่วมมือเขตการศึกษาท่ัวประเทศ

สนับสนุนมาตรการโรงเรียนปลอดนำ้าอัดลม งดจำาหน่ายขนมกรุบกรอบ และอาหารที่มี

ปริมาณนำ้าตาลมาก	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2551	เป็นต้นไป	(29	พฤษภาคม	2551)	

	 	 -	 ปี	 2563	 ได้ขับเคลื่อนลดการบริโภคอาหารรสหวาน	 โดยสนับสนุนให้เกิดประกาศ

กระทรวงศกึษาธกิาร	(11	มถินุายน	2563)	เรือ่งมาตรการและแนวทางการสร้างเสรมิความ

รอบรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม	ที่

ห้ามจ�าหน่ายเครื่องด่ืมรสหวานที่มีน�้าตาลสูงและขนมกรุบกรอบทั้งในและบริเวณรอบรั้ว

โรงเรียน	

	 	 -	 ปี	 2564	 ได้มีประกาศของ	 สพฐ.	 ว่าด้วย	 การจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2564	ซึ่งเพิ่มประเด็นควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร	อาหารว่าง	

และเครื่องดื่มในสถานศึกษาด้วย

	 •	 ปี	2551	โครงการรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน	ร่วมก�าหนดนโยบายให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	(ศพด.)	จัดผลไม้เป็นอาหารว่างอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 

	 	 -	 ปี	 2556	 พัฒนาเป็นนโยบายอ่อนหวานใน ศพด. ให้ปลอดนมขวด	 ปลอดขนม 

ดื่มนมจืด	และจัดอาหารว่างเป็นผักผลไม้ไม่น้อยกว่า	3	วัน	

	 -	 ปี	 2558	 ภาคีได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร	 เชื่อมโยงการน�าผักผลไม้ที่ปลอดภัย 

เข้าสู่	ศพด.	และโรงเรียน	เพื่อให้นักเรียนบริโภคทดแทนขนมหรือเครื่องดื่มรสหวาน	และเกิด

ต้นแบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่มใน	ศพด.	และโรงเรียน	150	แห่ง	
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	 	 -	 ปี	 2562	 ส�านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดตรัง	 พัทลุง	 และสงขลา 

ได้ก�าหนดมาตรการที่ตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการรับประทานผักผลไม้ในเด็กวัยเรียน	

	 •	 สนับสนุนให้เกิดมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียน	 และ	 ศพด.	 โดยก�าหนด 

ให้ผูป้ระกอบการด้านอาหารจะต้องผ่านการอบรมและได้ใบประกาศนยีบตัรรบัรองจาก

หน่วยงานภาครัฐ	โดยกรมอนามัย	ในปี	2555

	 •	 สนับสนุนให้บรรจุตัวชี้วัดโรงเรียนปลอดนำ้าอัดลมไว้ในเกณฑ์ประเมินโรงเรียน 

ส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชรของกรมอนามยั	และเพิม่ตวัข้ีวดัในระบบการเฝ้าระวงัพฤตกิรรม

เสี่ยงทางทันตสุขภาพ	ในปี	2555

	 •	 ผลักดันโครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	วันที่	2	เมษายน	2558 

โดยคณะรัฐมนตรี	 มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2557	 มูลนิธิส่งเสริมวิถีบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพร่วมกับภาคีต่างๆ	 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส 

118	แห่ง	และขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ	ทั่วประเทศ	มีการเชื่อมเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่กับ

อาหารกลางวัน	เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการและปลอดภัย	

	 	 -	 ปี	2564	ขับเคลื่อนให้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง

ด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี	 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน	 เมื่อ	 23	

กุมภาพันธ์	2564	

	 •	 ผลักดันสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนเอกชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเล้ียงลูก 

ด้วยนมแม่ 8 แห่ง เป็นต้นแบบให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนอื่นๆ	ในปี	2557
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8. นโยบำย/มำตรกำรระดับองค์กร
	 •	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับภาคีส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ท่ี 

สนบัสนนุโดย	 สสส.	 และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ	 ในปี	 2552	 ขบัเคล่ือนการจดั	 “มมุนมแม่”  

ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ภาคกลาง	 เพื่อช่วยให้พนักงานแม่ลูกอ่อนได้เรียนรู้และ

สามารถ	 “บีบ	 เก็บ	 ตุน	 นมแม่”	 ในระยะ	 6	 เดือนแรก	 ในปี	 2557	 สถานประกอบกิจการ 

106	แห่ง	จัดให้มีมุมนมแม่

	 •	 นโยบายการประชุมส่งเสริมสุขภาพ (Healthy meeting)	 มีการรณรงค์เชิญชวน 

ให้จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีพลังงานไม่เกิน	 150	 กิโลแคลอรี	 งดใช้เครื่องดื่ม	 3-in-1	 ใช้

ผลผลิตจากท้องถ่ิน	 และงดกาแฟ	 ในการประชุมของหน่วยงานของราชการ	 และขยายไปสู่

หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ	โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมด�าเนินการ	222	แห่ง	ในปี	2562	

	 •	 นโยบายนำา้ตาลทรายบรรจุซองขนาด 4 กรัม	เครือข่ายเดก็ไทยไม่กนิหวานได้พฒันา

ข้อมูลวิชาการและขับเคลื่อนการลดปริมาณของน�้าตาลทรายบรรจุซองที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม

ลงจากเดิมครึ่งหนึ่งเหลือ	4	กรัม	

	 	 -	 ปี	 2558	 เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัด	 สสส.	 กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวง

มหาดไทย	สมาคมโรงแรมไทย	และภาคเีครอืข่าย	จดัการประชมุโดยใช้น�า้ตาลทรายบรรจซุอง

ขนาดไม่เกนิ	4	กรมั	และเพิม่การจดัผลไม้ตามฤดกูาล	ในการจดัอาหารว่างส�าหรับการประชมุ	

และส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ	เรือ่ง	การแสดงฉลากน�า้ตาลทราย

ชนิดซอง	 ร่วมกับการรณรงค์ในแนวคิด	 “หวานพอดีที่	 4	 กรัม”	 และ	 “ประชุมได้ผล	 คนได้

สุขภาพ”
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	 •	 ปี	 2558	 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเคร่ืองดื่มจ�านวน	 2	 ราย	 คือ 

Amazon	และ	Black	Canyon	รณรงค์ลดบริโภคหวาน	โดยติดป้ายให้ลูกค้าร้องขอเครื่องดื่ม

เย็น	“หวานน้อย”	และเครื่องดื่มร้อนใช้น�้าตาลทรายบรรจุซองขนาดไม่เกิน	4	กรัม	

	 	 -	 ปี	2563	กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมขับเคล่ือนนโยบาย	“หวานน้อย	ส่ังได้”	ปัจจุบัน	

มผีูป้ระกอบการร้านเครือ่งดืม่ทีม่สีาขาทัว่ประเทศเข้าร่วมโครงการ	15	ราย	รวมทัง้ร้านเครือ่ง

ดื่มในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา	 นอกจากนี้	 มีผู้ประกอบการมี

รายการเครื่องดื่มที่ได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ	“ทางเลือกสุขภาพ”	5	ราย

	 	 •	 ปี	 2563	มีการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายระดับองค์กร	 ได้แก่	 โรงอาหารอ่อนหวาน	

ร้านกาแฟอ่อนหวาน	 และการประชุมส่งเสริมสุขภาพ	 ในเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	 21	

จังหวัด	และเครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวาน	25	จังหวัด	

	 	 •	 ปี	2552	สนับสนุนให้กรมอนามัย	ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ	ด�าเนิน	โครงการภาคี

ร่วมใจ	 คนไทยไร้พุง	 โดยการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรที่เข้าร่วมให้มีการก�าหนดนโยบาย

และการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับการพัฒนาทักษะเพื่อการควบคุมน�้าหนักให้กับสมาชิก

องค์กร	

	 	 •	 พัฒนารูปแบบการจัดการโรคอ้วน	 และอ้วนลงพุง	 โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง	 ราช

วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	 ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย	 และส�านัก

โภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	จัดท�า	“คลินิกจัดการโรคอ้วน”	ในโรงพยาบาล	

32	แห่งจากทุกภูมิภาค

กำรสร้ำงชุดควำมรู้ พัฒนำนวัตกรรม 
เพื่อสื่อสำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนโภชนำกำร7

	 นับจากปี	2550	ถึงปัจจุบัน	แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สสส.	และภาคีเครือข่ายได้ผลิตองค์

ความรูม้ากมาย	เพือ่สร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการส�าหรับประชากรกลุ่มมารดา	ทารกและ

เด็ก	 เด็กนักเรียน	 ประชาชนทั่วไป	 และผู้สูงอายุ	 ในรูปแบบชุดความรู้	 หนังสือและสื่อชนิด

ต่างๆ	 การรณรงค์	 และโมเดลต้นแบบ	 (ต้นแบบโรงเรียน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 โรงพยาบาล	

องค์กร	 สถานประกอบการ	 ผลิตภัณฑ์อาหาร)	 เพื่อส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ปรับ

7	 เช่นเดียวกับเชิงอรรถหมายเลข	3
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พฤติกรรมลดบริโภคหวานมันเค็มและเพิ่มการบริโภคผักผลไม้	

ส่งเสริมโภชนาการในนักเรียน	วิธีดูแลเพื่อป้องกันและลดภาวะ

อ้วน8	 อีกทั้งยังร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	กระทรวงสาธารณสุขและภาคี

เครอืข่าย	พฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่การสือ่สารสร้างเสริมสุขภาพ

อย่างง่ายเผยแพร่ในวงกว้าง	อาทิ

	 •	 FoodChoice	 แอปพลิเคชันที่สร้างความรอบรู้ด้าน

โภชนาการ	 เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์	 ข้อมูลบนฉลาก

โภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบสีไฟจราจร	เขียว	เหลือง	แดง	

ที่เข้าใจได้ง่าย	 ช่วยในการตัดสินใจ	 เปรียบเทียบและเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีพลังงาน	น�้าตาล	โซเดียม	ไขมันอยู่

ในเกณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว	

	 •	 พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน	 ชื่อ	 “FoodiEat”	 ที่ให้ค�า

แนะน�าในการบรโิภคอาหาร	และการออกก�าลงักายในแต่ละวัน

หลังผูใ้ช้งานบนัทกึอาหารและกจิกรรม	เพือ่เป็นแนวทางในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง	

	 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็มพัฒนา

นวัตกรรมเครื่องวัดปริมาณโซเดียมในอาหารและแผ่นตรวจ 

คลอไรด์ในปัสสาวะ	ใช้งานในชุมชนและในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

ผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุน
	 ผลงานของภาคเีครอืข่ายทีส่นบัสนนุโดยแผนอาหารเพือ่สขุ

ภาวะ	 สสส.	 เกิดผลตอบแทนทางสังคมสูง	 การวิเคราะห์ผล

ตอบแทนทางสังคม	(Social	return	on	investment:	SROI)	ของ

8	 ลัดดา	 เหมาะสุวรรณ.	 (2563).	 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการความรู้การด�าเนินงานด้านอาหารและ
โภชนาการเพือ่สขุภาวะ.	รายงานต่อแผนอาหารเพือ่สขุภาวะ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)



148

แผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวานและโครงการภาคีร่วมใจ	คนไทยไร้พุง9	 ในปี	 2551 

ได้ค่า	SROI	เท่ากบั	13.49	นัน่คอื	การลงทนุด้านการบรโิภคอาหารจาก	สสส.	ผ่าน	2	โครงการนี้

แต่ละบาท	 ได้ผลตอบแทนทางสังคมประมาณ	 13.49	 บาท	 ผลประโยชน์ของการลงทุน

ประมาณร้อยละ	38	ตกแก่คนในชุมชนและนักเรียนได้รับประโยชน์ประมาณร้อยละ	31

	 ส�าหรับโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ	 มูลค่าผลตอบแทนทางสังคม

ของโครงการในปีที่หนึ่ง	มีค่าระหว่าง	1.54–2.04	หมายความว่าทุกๆ	1	บาทที่	สสส.	ลงทุน

ให้โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสได้ท�ากิจกรรมในปีที่หนึ่ง	 สังคมจะได้ผลตอบแทนกลับ

คนืมา	1.54–2.04	บาท	ในระยะเวลา	5	ปีหลงัจากทีโ่ครงการปีทีห่นึง่สิน้สดุลง	โดยผลประโยชน์

ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับนักเรียนและผู้ปกครอง	

	 ทั้งนี้เป็นการประเมินผลตอบแทนที่เกิดจากบทบาทของ	สสส.	เท่านั้น	ผลประโยชน์ที่เกิด

ขึ้นในโครงการเด็กไทยแก้มใส	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีหลังจากที่โครงการปีที่หนึ่งจบลง	เนื่อง

มาจากความพยายามของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครอง	ที่จะท�า

กิจกรรมต่อไปแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก	 สสส.	 แล้วก็ตาม	 อย่างไรก็ตาม	

คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงว่า	 การวิเคราะห์น้ีมีข้อจ�ากัดที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างส�าหรับเปรียบเทียบและ

ขาดข้อมูลตัวชี้วัดก่อนเข้าร่วมโครงการ10	

	 ในปี	 2564	 ได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการเด็กไทยแก้มใส	 ในโรงเรียน	สพฐ.	

472	โรงที่เข้าร่วมโครงการในช่วงปี	2557-2559	พบว่านักเรียนมีโอกาสเกิดภาวะเริ่มอ้วนลด

ลงร้อยละ	19	เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ	โรงเรียนที่ด�าเนินการครบ

9	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.	(2555).	การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.	
10	สถาบนัวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย.	(2561).	โครงการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางสงัคมของโครงการเดก็ไทยแก้ม
ใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ	ปีที่	1.	มีนาคม.
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ทั้ง	8	องค์ประกอบตามแนวทางของโครงการ	จะสามารถลดโอกาสเกิดภาวะเริ่มอ้วนได้ร้อย

ละ	 22	 และลดโรคอ้วนร้อยละ	 25	 โดยขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของโครงการ	 ในระยะยาว	

ประสิทธิผลในการลดภาวะเริ่มอ้วนลดเหลือร้อยละ	6	ในปี	256211

 

ควำมท้ำทำย 
	 สภาพแวดล้อมด้านอาหารมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก	

นโยบาย	มาตรการและยุทธศาสตร์ต่างๆ	ทีแ่ผนอาหารเพือ่สขุภาวะ	สสส.	และภาคเีครอืข่าย

ได้ผลักดันแล้วจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้เท่าทนัความเคลือ่นไหวเพือ่ให้คงประสทิธภิาพสงูสดุ	

ข้อมูลจากหลายประเทศบ่งช้ีว่า	 นโยบายและมาตรการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านอาหาร

เผชญิความท้าทายทีห่ลากหลาย	ตวัอย่างเช่น	ภาษไีขมนัอ่ิมตวัในประเทศเดนมาร์กถูกยกเลกิ

ภายใน	1	ปี	ภาษีเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลในมลรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกถอดถอนใน

เวลาไม่ถึงปี	 ประเทศฟิจิทบทวนและลดภาษีเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลหลังได้รับค�าร้องเรียนจาก

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	เป็นต้น12

	 การประเมนิผลนโยบาย	การตดิตามการบงัคบัใช้ของกฎหมายและประกาศต่างๆ	รวมทัง้

การด�าเนนิงานของมาตรการต่างๆ	ทีเ่ข้มแขง็	จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการปรับกลยทุธ์ใน

การจดัการกบัความเสีย่งเหล่านี	้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายอาหารเพือ่สขุภาวะของสงัคมไทย	รวม

ทั้งเพ่ือแสดงว่า	 การท�างานที่ผ่านมาคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติจากสถานการณ์วิกฤติ

หลังโควิด-19

11		 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัยมหิดล.	 ก้าวต่อไปกับการจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย 
ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย.	 เข้าถึงได้ที	่
https://pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-618.pdf
12		 Thow	 AM,	 Downs	 SH,	 Mayes	 C,	 Trevena	 H,	 et	 al.	 Fiscal	 policy	 to	 improve	 diets	 and	 prevent 
noncommunicable	diseases:	from	recommendations	to	action.	Bull	World	Health	Organ.	2018;	96:201–10.
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โภชนาการ	
งานท้าทาย
ของ	สสส.
ดร.สง่า	ดามาพงษ์	1

1	กรรมการก�ากับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
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	 งานอาหารและโภชนาการ	เป็นงานที่ทุก

ประเทศทั่วโลกให้ความส�าคัญ	 ไม่แพ้งาน 

ส่งเสริมสุขภาพหรืองานป้องกันโรคด้านอื่นๆ	

การกินอาหารที่ปลอดภัย	 ให ้คุณค่าทาง

โภชนาการ	และปฏิบัติควบคู่กับการออกก�าลัง

กาย	คลายเครียด	ไม่สูบบุหรี่	 ไม่ดื่มสุรา	และ

พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ	 จะน�าไปสู ่

สุขภาพที่ดี	และมีคุณภาพชีวิตดีในที่สุด

	 สสส.	เริม่ด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพให้

คนไทยมายาวนานจนก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่	 3	

แล้ว	เกิดผลงานเชิงประจักษ์ที่จับต้องได้หลาย

ประเด็น	 โดยเฉพาะการลดปัจจัยเส่ียงเร่ือง

เหล้าและบุหรี่	ส่วนงานโภชนาการ	สสส.	เริ่ม

ด�าเนินงานอย่างเข้มข้นในปลายปี	 พ.ศ.2549	

ด้วยการจับมือกับกรมอนามัย	 กระทรวง

สาธารณสขุ	ร่วมกับเครอืข่ายคนไทยไร้พงุ	ราช

วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	 ขับ

เคลือ่นสงัคมไทยให้ตืน่ตระหนกัถงึการป้องกนั

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้แนวคิดลดพุงลดโรค

ยทุธศาสตร์ส�าคญัในการด�าเนนิงานคอื	รณรงค์

ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	3	อ.	

โภชนำกำร
งำนท้ำทำยของ สสส.

คือ	อาหาร	ออกก�าลังกาย	และอารมณ์	 เพื่อ

ป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกิน

	 ผลการด�าเนินงานในช่วงแรก	 สามารถ

เขย่าสังคมไทยได้ในระดับที่น่าพอใจ	 แต่มา 

ระยะหลังๆ	 งานเร่ิมไม่ต่อเน่ือง	 พบความ

ท้าทายมากมายหลายประการ	 เนื่องจากเป็น

งานใหญ่ระดบัชาตทิีม่คีวามซบัซ้อน	ต้องสร้าง

ระบบและกลไกทีเ่กีย่วข้องคูข่นานไปด้วย	ทาง	

สสส.	 เริ่มถามตัวเองว่า	 ถ้าจะลดโรคไม่ติดต่อ

เร้ือรังทั้งประเทศ	 บทบาทของ	 สสส.	 ควร 

จัดวางอยู่	ณ	จุดใด

	 เราเร่ิมเรียนรู้ว่า	 บทบาทหลักของ	 สสส.	

คือการจับมือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อขับ

เคลื่อนสังคม	 ในขณะเดียวกันก็ต้องแสวงหา

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย	 ให้พัฒนารูป

แบบการขับเคลื่อนงานควบคุมป้องกันโรคไม่

ตดิต่อเรือ้รงั	จนกลายเป็นต้นแบบและขยายไป

ในพื้นที่อื่นๆ	 ที่ส�าคัญคือการขับเคลื่อนเชิง

นโยบาย	ด้วยการหาเจ้าภาพ	(Key	Actors)	ที่

จะเป็นองค์กรแกนน�าในการขับเคล่ือนงานให้

ต่อเนื่องและยั่งยืน	แต่	ณ	เวลานี้	สสส.	ยังไป

ไม่ถึงจุดนั้น



152

	 ปัจจุบันทางเครือข่ายคนไทยไร้พุงที่ได้รับการ

สนับสนุนเงินทุนจาก	สสส.	ตลอดมานั้น	ก�าลังน�าบท

เรียนท่ีค้นพบจากการด�าเนินงานที่ผ่านๆ	 มา	 มา

ก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์การขบัเคลือ่นงาน	โดยเฉพาะ

การสร้างเสริมให้หน่วยงาน	 องค์กร	 หรือสถาน

ประกอบการซึ่งเต็มไปด้วยคนวัยท�างานที่ประสบ

ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท�างานอยู่	 ลุกขึ้นมาท�าให้

องค์กรของตนเองเป็น	“องค์กรไร้พุงเพือ่สุขภาวะทีด่”ี	

ด้วยการสร้างแกนน�าสุขภาพในแต่ละองค์กร	 เพื่อให้

มศีกัยภาพกลบัไปขบัเคลือ่นองค์กรของตนเองให้เป็น

องค์กรแห่งสขุภาวะ	ซึง่น่าจะได้ค�าตอบภายในปี	2565	

นี้	นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

	 ความจรงิแล้ว	การด�าเนนิงานโภชนาการเพือ่ให้

เกิดผลงานท่ีสมบูรณ์นั้น	 จะต้องเริ่มต้นจากแก่นราก	

นั่นคือ	“อาหาร”	ปัจจุบัน	สสส.	มาถูกทางที่น�าเรื่อง

อาหารมาผูกโยงกับเรื่องโภชนาการ	 เพื่อน�าไปสู่สุข

ภาวะท่ีดี	ด้วยการวางยทุธศาสตร์ให้ครอบคลมุ	3	ด้าน	

คือ	 ความมั่นคงทางอาหาร	 อาหารปลอดภัย	 และ

โภชนาการ	โดยส่งเสริมให้ภาคเีครอืข่ายท้ังสาม

วงนี้ท�างานสอดประสานกัน	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

ความท้าทาย

	 วิบากกรรมของการขับเค ล่ือนงาน

โภชนาการที่ เคยประสบมา	 ที่ส�าคัญคือ	

โภชนาการเป็นศาสตร์ว่าด้วยอาหารที่มีหลาก

หลายปัจจัยเชื่อมโยงกัน	การน�าสหศาสตร์เข้า

มาขับเคล่ือนมคีวามซบัซ้อน	ต้องน�าทัง้ศาสตร์

และศิลปะมาผสมคลุกเคล้ากันให้เกิดความ

กลมกลืนและเนียนไปด้วยกัน	ยกตัวอย่างเช่น

การป้องกันไม่ให้คนมีโภชนาการเกินหรือการ

ลดน�้าหนัก	ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารให้ความรู้

คนเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเท่านั้น	

แต่จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปรับ

เปล่ียน	 และสร้างกระบวนการจัดการที่ดีอีก

ด้วย	
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	 ปัจจุบัน	 สสส.	 ได้หยิบบางประเด็นของ

งานโภชนาการที่เป็นปัญหาระดับโลกมาขับ

เคลื่อนก่อน	 นั่นคือการส่งเสริมให้คนไทยกิน

ผักผลไม้มากขึ้น	และลดการกินหวาน	มัน	เค็ม	

เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

	 ถามว่า	 ส่ิงที่	 สสส.	 ท�าอยู ่ครอบคลุม

ปัญหาโภชนาการท่ีประเทศไทยก�าลงัเผชิญอยู่

หรือไม่	ค�าตอบคือ	“ไม่”	อย่างแน่นอน	เพราะ

เรายังประสบภาวะขาดสารอาหารอยู ่อีก

มากมาย	 แต่เราไม่สามารถท�าทุกอย่างได้ใน

เวลาเดยีวกนั	และโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัคอืปัญหา

ใหญ่และรนุแรงท่ีจะต้องลงมอืท�าอย่างเร่งด่วน

ความท้าทายเรื่องการขับเคลื่อนงานอาหาร

และโภชนาการของ	สสส.	มีอย่างน้อย	4	ด้าน	

คือ

	 1.	 การสร้างภาคีเครือข่ายด้านอาหารและ

โภชนาการ	 ให้มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้

และรูปแบบ	 และ/หรือต้นแบบการขับเคลื่อนงาน

โภชนาการของประเทศ	

	 2.	 การน�าองค์ความรู้และต้นแบบในข้อ	 1	 มา

ผลักดันเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น/ชุมชนและระดับ

ชาติ	

	 3.	 การถ่ายทอดองค์ความรู ้และรูปแบบการ

ด�าเนินงานที่ค้นพบในข้อ	 1	 เพื่อขยายให้ครอบคลุม

พื้นที่อื่นมากขึ้น	

	 และ	 4.	 การท�าให้คนไทยมีความฉลาดรู้ด้าน

อาหารและโภชนาการ	(Food	and	Nutrition	Literacy)	

เพื่อน�าไปสู่การมีพลเมืองอาหาร	 (Food	Citizen)	 ให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ

	 ค�าถามคอื	…	แล้วเราจะแปลงความท้าทายเหล่า

นี้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงได้อย่างไร?
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เครือข่ายเด็กไทย
ไม่กินหวาน:
เพื่อสังคม
อ่อนหวาน
ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม1

1	 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย	เครือข่ายลดบริโภคหวาน	
	 และสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
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	 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	 ก่อตั้งขึ้น

เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	พ.ศ.2545	ภายใต้การ

สนับสนุนของ	 สสส.	 เป็นการรวมตัวของกลุ่ม

สหวิชาชีพ	 ทันตแพทย์	 กุมารแพทย์	 นัก

โภชนาการ	 นักนิเทศศาสตร์	 และนักวิชาการ

หลายสาขาที่ห่วงใยสุขภาพเด็กไทยซ่ึงอยู่ใน

ภาวะเสีย่งต่อปัญหาสขุภาพต่างๆ	ทีจ่ะตามมา

ในอนาคต	เน่ืองจากการบรโิภคน�า้ตาลของคน

ไทยสูงกว่าค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก

ถึง	3	เท่า	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด	น�้าตาล

เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคมากมาย	

ได้แก่	ภาวะโรคฟันผุ	การมีน�้าหนักเกินในเด็ก

นักเรียน	 การเกิดโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่	 เช่น	 โรค

เบาหวาน	 โรคหลอดเลือดและหัวใจ	 ซึ่งเป็น

สาเหตุการตายอันดับต้น	 และเร่ิมพบเด็กเป็น

โรคเบาหวานชนิดที่	2	ซึ่งปกติจะพบในผู้ใหญ่

อาย	ุ40	ปีขึน้ไป	การขบัเคลือ่นของเครือข่ายมี

เจตนารมณ์ทีจ่ะรณรงค์ให้คนไทยมคีวามรอบรู้

เครือข่ำยเด็กไทยไม่กินหวำน:
เพื่อสังคมอ่อนหวำน

ในการเลือกบริโภคอาหารที่น�้าตาลน้อยและมี

ประโยชน์ต่อสขุภาพมากข้ึน	โดยใช้หลกัทฤษฎี	

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา	 ของ	 ศ.ประเวศ	 วะสี	

ซึง่ประกอบด้วย	พลังนโยบาย	พลังความรู	้และ

พลังประชาชน	เป็นหลักในการท�างาน	เพื่อลด

พฤติกรรมการบริโภคน�้าตาลล้นเกินของเด็ก

ไทย	

		 สญัลกัษณ์ของเครอืข่าย	คอื	“)?(”	ซึง่แทน

รูปร่างที่ดีของคนไทย	 โดยที่	 หากกลับวงเล็บ

เข้า	 “(?)”จะกลายเป็นลักษณะของการอ้วน	

ลงพุง	 สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นภาพสะท้อน

ว่า	 จะต้องท�างานเปลี่ยนทิศทางในสังคมสู่คน

ที่เป็นปกติและรูปร่างดี	 ใส่ไว้ท้ายชื่อ	 “ไม่กิน

หวาน”	 ซึ่งเครือข่ายเห็นพ้องกันว่า	 เป็นค�าที่

เหมาะสมจะใช้กระตุกให้ผู้คนในสังคมฉุกคิด	

ตัง้ค�าถามร่วมกบัเรา	และมาช่วยกนัแก้ไข	มีตวั

กิมมิกชื่อ	 น้อยหน่อย	 เป็นตัวช่วยในการ 

ขับเคลื่อนรณรงค์	
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ภาพที่	1	หลักคิด	สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา	และการใช้	“น้อยหน่อย”	เพื่อท�างานสื่อสาร

Cr.Prawase	Wasi,	M.D.	Professor	of	Medicine	Emeritus
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	 เครอืข่ายเด็กไทยไม่กินหวานด�าเนินการด้วยการ

ขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับประเทศ	ท้องถิ่น	และ

องค ์กร	 ติดตามให ้ มีการท�าตามนโยบายและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้คนไทยบริโภคน�้าตาลใน

ระดับที่เหมาะสม	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่เด็กใน

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็และโรงเรยีน	ตลอดจนพฒันาและ

เกิดต้นแบบโรงเรียน	ศพด.	อ่อนหวาน	และ/หรือ	โรง

เรยีนบรูณาการอ่อนหวานอาหารปลอดภัย	ทัง้ภาครัฐ	

เอกชน	และภาคประชาสังคม	เช่น	ร้านกาแฟ	ชุมชน	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงพยาบาล	 อย่างต่อ

เนื่องตลอดระยะเวลากว่า	15	ปี	

	 เพือ่ให้เกิดความย่ังยนืและเกิดการเปลีย่นแปลง

เชิงพฤติกรรม	 เครือข่ายฯ	 จึงประสานกับองค์กรผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียขยายประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย

ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น	 ต่อยอดงาน	 และขยายภาคี

ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง	 มุ่งสร้างความรอบรู้ด้าน

อาหารแก่กลุ่มเป้าหมาย	 โดยใช้ประเด็นการลดการ

บริ โภคน�้ าตาลขับเคลื่อนการสร ้างพฤติกรรม 

การบรโิภคท่ีพงึประสงค์	และมวีตัถปุระสงค์ใน

การขับเคลื่อน	ดังนี้

	 1.	 พัฒนาองค์ความรู้และวิชาการเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะใน

ประเด็นการลดการบริโภคน�้าตาล

	 2.	พฒันานโยบายและขบัเคลือ่นให้มกีาร

ก�าหนดนโยบายและมาตรการที่จ�ากัดการ

บริโภคน�้าตาลของคนไทยให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม

	 3.	พฒันาแนวทางในการสร้างความรอบรู้

ด้านอาหารแก่ภาคีเครือข่าย

	 4.	ส่ือสาร	รณรงค์	ให้ความรู้	เร่ืองน�า้ตาล

และสารให้ความหวาน	ให้ตระหนักในการเลือก

บริโภค	“หวานน้อย	ส่ังได้”	และ	“บริโภคน�า้ตาล

ไม่เกิน	6	ช้อนชา	ต่อวัน”	

	 5.	พฒันาเครือข่ายการด�าเนินงานร่วมกัน

กบัแผนงานหรอืโครงการอ่ืนๆ	ของแผนอาหาร

เพื่อสุขภาวะ

	 การมุ่งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

น�้าตาล	 เป็นการจัดการที่รากของปัญหา

สุขภาพประชาชน	 เพราะการบริโภคท่ีไม่ถูก

หลักโภชนาการเป็นต้นทางของการเกิดกลุ่ม

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญใน

ระดับสากล	 โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอด

เลือด	หลอดเลือดสมอง	เบาหวาน	มะเร็ง	ก่อ

ให้เกิดการสูญเสียสุขภาวะเป็นอันดับต้นๆ	
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และท�าให้เกดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาล

ต่อประเทศไทย	รายงานสถานการณ์โรค	NCDs	ฉบบั

ที่	2	ปี	2559	พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า	ความชุกของโรค

เบาหวานในประชากรอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	เพิ่มขึ้น

จากร้อยละ	6.9	ในปี	2552	เป็นร้อยละ	8.9	ในปี	2557	

และความชุกของภาวะอ้วนในประชากรอายต้ัุงแต่	18	

ปี	ขึน้ไป	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	34.7	ในปี	2552	เป็นร้อย

ละ	37.5	ในปี	2557	

	 จากการประเมินภาระโรคในปี	 2552	 พบว่า	

ประเทศไทยมค่ีาใช้จ่ายในการดแูลโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั

สูงถึง	 193,859	 ล้านบาท	 หรือเท่ากับร้อยละ	 2.14	

ของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต	ิ(GDP)	หรอืคดิเป็น

	 องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้บริโภคน�้าตาลไม่

เกินร้อยละ	10	ของปริมาณพลังงานที่ต้องการต่อวัน	

และล่าสุดได้แนะน�าให้เหลือเพียงร้อยละ	 5	 หรือไม่

เกนิ	6-10	ช้อนชาต่อวนั	แต่ข้อมลูจากส�านักงานคณะ

กรรมการอ้อยและน�้าตาลแห่งชาติ	ล่าสุดในปี	2563	

พบว่าคนไทยบริโภคน�้าตาล	 24.3	 ช้อนชา/คน/วัน	

ภาพที่	2	4	พฤติกรรมเสี่ยง	4	การเปลี่ยนแปลง	และ	4	กลุ่มโรค	ตามแนวคิด	4*4*4	โมเดล

 4 พฤติกรรมเสี่ยง 4 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 4 กลุ่มโรค

	 1.	การสูบบุหรี่	 1.	ไขมันในเลือดสูง	 1.	หัวใจและหลอดเลือด

	 2.	การดื่มแอลกอฮอล์	 2.	ความดันโลหิตสูง	 2.	เบาหวาน

	 3.	การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	 3.	น�้าตาลในเลือดสูง	 3.	มะเร็ง

	 4.	กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	 4.	น�้าหนักเกินและโรคอ้วน	 4.	ทางเดินหายใจเรื้อรัง

แม้ว่าจะลดลงจากอตัราการบริโภคเฉล่ีย	26.9	

ช้อนชา/คน/วัน	เมื่อปี	2560	แต่ยังสูงกว่าค่า

แนะน�าอยูถ่งึ	4	เท่า	การลดการบรโิภคน�า้ตาล

ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นประเทศผู้ที่

ผลิตน�้าตาลและส่งออกสูงเป็นอันดับ	 2	 ของ

โลก	จึงเป็นเรื่องยาก	

งบประมาณครึ่งหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ	

ปัจจัยส�าคัญของโรคและภาวะผิดปกติในกลุ่ม

โรคตดิต่อไม่เรือ้รงัเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวิีต

ประจ�าวัน	 หรือเป็นโรควิถีชีวิตซ่ึงเกิดจาก

พฤติกรรมที่ไม่สมดุล	 โดยปัจจัยเสี่ยงร่วมท่ี

ส�าคัญประกอบด้วย	

	 1)	การบริโภคยาสูบ	

	 2)	การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 3)	การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	

	 4)	 การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	

เรียกว่า	4*4*4	โมเดล	ดังภาพที่	2



159

ภาพที่	3	การบริโภคน�้าตาลของประชากรไทย	ปี	2552-2563	(กิโลกรัม/คน/ปี)

	 เครอืข่ายเดก็ไทยไม่กินหวานได้ท�าการขบั

เคลื่อนนโยบาย	 รณรงค์	 และท�างานกับเครือ

ข่ายพืน้ที	่ตัง้แต่การขบัเคลือ่นมาตรการ	ต้นน�า้	

(Upstream)	กลางน�้า	(Midstream)	และ	ปลาย

น�า้	(Downstream)	มาอย่างต่อเน่ือง	จากข้อมลู

ของส�านักคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลแห่ง

ชาติ	พบว่า	ท�าให้ลดการบริโภคน�้าตาลงอย่าง

ช้าๆ	 ดังภาพที่	 2	 โดยสัดส่วนน�้าตาลที่ลดลง

มากที่สุดอยู่ในเครื่องดื่มซึ่งเป็นแหล่งน�้าตาล

หลักของคนไทย	

ผลกำรด�ำเนินงำนของเครือข่ำยไม่กิน
หวำน 
	 เครอืข่ายเดก็ไทยไม่กินหวานใช้มาตรการ

ในระดับชุมชนหรือระดับประชากรเป ็น

แนวทางการท�างานเพื่อลดการบริโภคน�้าตาล

ของคนไทย	 ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ	

โดยมุ่งเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยให้

คนไทยได้อยู่ในสังคมที่ดีต่อสุขภาพ	เกิดความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ	 มีโอกาสและทางเลือกใน

การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากข้ึน	 โดย

ขบัเคล่ือนอย่างบูรณาการกบัระบบอาหารโดย

รวมด้วย	ดังผลงานในตารางที่	1
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2547
	 แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่	 156,157	

เป็นประกาศ	 สธ.	 ที่	 286,	 287	 เพื่อมิให้มีการเติม

น�้าตาลในนมผงสูตรต่อเนื่อง

2550
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่	 305	 เร่ืองการ

แสดงฉลากของอาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที

บางชนิด	ปัจจุบันคือ	ประกาศที่	394	 เรื่องอาหารที่

ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน	 น�้าตาล 

ไขมัน	และโซเดียมแบบจีดีเอ	(2561)

2550-2551
	 นโยบายโรงเรียนปลอดน�้าอัดลม,	 นโยบาย	

Healthy	Meeting

ระดับต้นน�้ำ ช่วง	พ.ศ.	2547-2564

2556
	 หนังสือสั่งการจาก	 สพฐ.	 เรื่องโรงเรียน

ปลอดน�้าอัดลม	ครั้งที่	2

2557
	 เกณฑ์มาตรฐานอาหารทางเลือกเพื่อ

สุขภาพ

2558
	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	เรื่องการแสดงฉลากน�้าตาลทรายชนิด

ซอง	ลงวันที่	25	พฤษภาคม	2558,	มติสมัชชา

สุขภาพ	เรื่องการจัดการอาหารในโรงเรียน

2560
	 การเกบ็ภาษใีนเครือ่งดืม่ท่ีมส่ีวนผสมของ

น�้าตาล	ตาม	พ.ร.บ.	สรรพสามิต	พ.ศ.2560

2547 2550-2551 2560

แก้ไขประกาศ
กระทรวง

สาธารณสุข

นโยบาย
Healthy
Meeting

2557

มาตรฐาน
อาหาร

ทางเลือก

2563-2564

ประกาศ
กฏ และ
แนวทาง

2558

จัดการ
อาหารใน
โรงเรียน

2561-2562

โรงอาหาร
อ่อนหวาน 

ภาษี
ใน

เครื่องดื่ม

2550

แสดงฉลาก
ของอาหาร
สำาเร็จรูป

2556

โรงเรียน
ปลอดนำ้าอัดลม

ครั้งที่ 2 
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2561-2562
	 การขับเคลื่อนนโยบายระดับองค์กร	 ได้แก่	 โรง

อาหารอ่อนหวาน	 ชุมชนอ่อนหวาน,	 แอปพลิเคชัน	

FoodChoice

2563-2564
 การลงนาม ข้อตกลง	“ความร่วมมอืการส่งเสริม

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลอย่าง

เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย”	

2545-2554
 หวานพอดีที่	6	ช้อนชา,	ครอบครัวอ่อนหวาน,	

การสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์	 ทีวีสาธารณะ	 รายการ

วิทยุ	ผ่านเครือข่ายดีเจท้องถิ่น

ระดับกลำงน�้ำ ช่วง	พ.ศ.	2545-ปัจจุบัน

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง	

มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความ

รอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก	

และการเลอืกรบับรกิารทางทันตกรรม	วนัที	่11	

มิถุนายน	2563

 ประกาศ สพฐ. ว่าด้วย	 การจ�าหน่าย

อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของ

สถานศึกษา	พ.ศ.2564	ลงวันที่	22	มิถุนายน	

2564

2555-ปัจจุบัน
	 รณรงค์ซองน�า้ตาล	4	กรมั	ร้านกาแฟอ่อน

หวาน	 หวานน้อยส่ังได้	 การแถลงข่าว	 การ

ส่ือสารผ่านเพจ	 เด็กไทยไม่กินหวาน,	 การจัด

รณรงค์ในระดับจังหวัดและพื้นที่

2545-2554 2555-ปัจจุบัน

สื่อสาร
ผ่านสื่อช่องทาง

ต่างๆ

จัดรณรงค์
ในระดับจังหวัด

และพื้นที่

2560-ปัจจุบัน
 การจัดท�าหลักสูตรการลดการกินหวานในโรงเรียน,	 การฝึกอบรม	 อสม.	 ในการให้ความรู้กับ

ประชาชนทั่วไป	 การพัฒนาเมนูในโรงเรียน	 การลดน�้าตาลในครัว	 การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก	

หรือการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน	FoodChoice	เป็นต้น

ระดับปลำยน�้ำ 2560-ปัจจุบัน
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	 ตลอดระยะเวลา	20	ปีของการท�างานเครือข่าย

เด็กไทยไม่กินหวาน	 ภายใต้การสนับสนุนของ	 สสส.	

ได้เกิดภาคีร่วมทาง	 24	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และ	 1	

เครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวาน	 (5	พื้นที่)	 จนถึงปัจจุบัน	

การสัง่เครื่องดื่มหวานนอ้ย	หรือวลีที่ว่า	หวานพอดทีี่	

6	 ช้อนชา	 เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป	 การตื่นรู้ของการ

บรโิภคน�า้ตาลเกนิพอดไีด้เกดิขึน้ในสงัคม	แม้ว่าจะยงั

ไม่ท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมได้มากนัก	ต้อง

รำยชื่อจังหวัดเครือข่ำยเด็กไทยไม่กินหวำน

ภาค จังหวัด

เหนือ

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต้

เชียงใหม่	เชียงราย	พะเยา	แพร่	ล�าปาง

ชัยนาท	 ก�าแพงเพชร	 ราชบุรี	 เพชรบุรี	 สิงห์บุรี	 สระบุรี	 นครปฐม	

สมุทรปราการ	นนทบุรี

บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 อุบลราชธานี	 หนองคาย	 บึงกาฬ	 อุดรธานี	 ร้อยเอ็ด	

(อ.สุวรรณภูมิ)

กระบี่	 (อ.อ่าวลึก)	 ภูเก็ต	 ตรัง	 และ	 เครือข่ายเด็กใต้อ่อนหวาน	

(สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	สงขลา	พัทลุง	ปัตตานี)

มีการหาหนทาง	 พัฒนากลไก	 และสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือท�าให้เกิดความรอบรู้เร่ืองการ

บรโิภคน�า้ตาลทีพ่อดีในสงัคมไทย	และการปรับ

เปล่ียนรสชาต	ิอ่อนหวานให้เป็นวิถีของคนไทย	

เครอืข่ายเด็กไทยไม่กนิหวาน	จะยงัคงก้าวเดนิ

ต่อไป	โดยม	ีสสส.	และภาคยีทุธศาสตร์เป็นลม

ใต้ปีก	 ที่ท�าให้เครือข่ายยังคงยืนหยัดสู ่เป้า

หมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้น	
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เครือข่ายลด
บริโภคเค็มและ
ชุมชนลดเค็ม
รศ.นพ.สุรศักดิ์	กันตชูเวสศิริ,	

น.อ.หญิง.พญ.	วรวรรณ	ชัยลิมปมนตรี,	

พญ.ศศิธร	คุณูปการ,	

อนันตญา	ขุนจ่าง,	

นัธิดา	บุญกาญจน์,	

ณัฐพงษ์	โชติโภคทรัพย์,	

ณพนารถ	รักษาเพ็ชร	

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
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1. ปัจจุบัน	 อัตราการป่วยเป็นโรคความดัน

โลหิตสูงของทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน	 จาก

ข้อมูลส�ารวจสุขภาพประจ�าปีของประเทศไทย

ปี	พ.ศ.2552	และ	2557	มีผู้เป็นโรคความดัน

โลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 21.4	 เป็นร้อยละ	

24.7	คิดเป็น	13	ล้านคน	

2. สำเหตุหน่ึงของโรคควำมดันโลหิต
สูงคือการได้รับโซเดียมสูงเกินความต้องการ	
จึงน�ามาสู่การจัดตั้งเครือข่ายลดบริโภคเค็ม	

โดยการสนบัสนนุจากแผนอาหารเพือ่สขุภาวะ	

สสส.	 เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ

และลดการบรโิภคโซเดียมลงร้อยละ	30	ภายใน

ปี	พ.ศ.2568	

เครือข่ำยลดบริโภคเค็ม
และชุมชนลดเค็ม

3. เครือข่ำยลดบริโภคเค็ม	 เห็นความ

ส�าคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู ้แก่ผู ้

บริโภค	โดยมีรูปแบบการด�าเนินงานต่างๆ	คือ	

 3.1 กำรศึกษำวิจัย 
	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย	์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ผลิตเคร่ืองตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหาร	

(Salt	Meter)	เพือ่ใช้เป็นอุปกรณ์ตดิตามและเฝ้า

ระวังการควบคุมการลดโซเดียม	

	 วจิยัเร่ือง	“ผลกระทบของการประเมินการ

บริโภคเกลือด้วยตนเองโดยเครื่อง	Salt	Meter	

ในผูป่้วยความดนัโลหติสงู:	การทดลองแบบสุม่

ที่มีกลุ่มควบคุม	 (SMAL-SALT)”	 แสดงให้เห็น

ว่า	Salt	Meter	ช่วยเร่ืองการรับรู้รสชาตแิละน�า

ไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลดความ

ดันโลหิตได้1

	 ใช้	 Salt	 Meter	 เป็นเครื่องมือลดเค็มใน

ชุมชน	 ภายใต้ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือ

และโซเดยีมในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.2559-2568

1	Impact	of	self-monitoring	of	salt	intake	by	salt	meter	in	hypertensive	patients:	
A	randomized	controlled	trial	(SMAL-SALT)
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 3.2 กำรรณรงค์สื่อสำรลดเค็ม
	 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้เรื่องการ

บริโภคลดเค็มผ่านสื่อออนไลน์	เช่น	เฟซบุ๊กแฟนเพจ	

“ลดเค็ม	ลดโรค”,	ไลน์	เป็นต้น

	 ท�าอนิโฟกราฟิก	เรือ่งข้อดีของการลดการบรโิภค

โซเดยีม,	กนิยาอย่างไรไตไม่พงั,	ผลกระทบต่อสขุภาพ

เมื่อรับประทานโซเดียมเกิน,	 ข้อแนะน�าในการปรุง

อาหารลดโซเดียมง่ายๆ	ที่บ้าน	

	 ท�าคลิปหนังสั้น	 เรื่อง	 “The	 Ingredients:	 มื้อ 

พิ(ษ)เศษ”,	“ค�ารักลิขิตบาป”	

	 ท�าคอนเทนต์ในรายการท�าอาหารของ	อ.ยิง่ศกัดิ	์

จงเลิศเจษฎาวงศ์	 เรื่องการปรับสูตรอาหาร	 (Food	

reformulation)	โดยยังคงความอร่อยไว้	

	 รณรงค์	 “คอร์สเปลี่ยนลิ้น	 21	วัน”	ผ่าน

เว็บไซต์	www.SodiumLesstaurant.com,	รวม

ร้านอาหารที่ปรับสูตรเมนูเด็ดให้ลดเค็มแต่ยัง

คงความอร่อย	 และเผยแพร่สูตรอาหารลด

โซเดียมจากร้านดังที่ท�าตามได้	

	 ออกแบบ	“ช้อนปรุงลด”	ช้อนมีรูโหว่เพื่อ

ลดปริมาณของเกลือและน�้าปลาที่ใช ้ปรุง

อาหารลง	ซึง่ได้รบั	รางวัล	Facebook	Awards,	

รางวัล	Adman	Awards	2019	จัดโดยสมาคม

โฆษณาแห่งประเทศไทย	 4	 รางวัล	 ได้แก่	 1.	

Media	 2.	 Public	 relations	 plan	 3.	 Out	 of	

home	 :	 special	 build	 incl,	 Large	 Scale	 &	

small	scale	(set	of	execution)	และ	4.	Digital	

Social	:	Community	Building	&	Management



167

3.3 ปฏิบัติกำรชุมชนลดเค็ม  

	 ร่วมกบักองโรคไม่ตดิต่อ	กรมควบคมุโรค	ขบัเคลือ่นการ

ป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูง	 มุ่งเน้นลดการบริโภค

เกลือโซเดียมในชุมชน	

	 ในปี	 2562	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ

ชมุชนลดเคม็	โดยใช้เครือ่งวดัความเคม็	(Salt	Meter)	ตดิตาม

ปริมาณเกลือในอาหารกว่า	50	แห่ง	

 ผลกำรถอดบทเรียนจำกผู้ปฏิบัติงำนชุมชนลดเค็ม 

 พืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก	สมัภาษณ์เชงิลกึ	คณุสปุระวณ์ี	

ปภาดากุล	ผู้ดูแลการท�างานของชุมชนลดเค็ม	

	 “การท�าให้คนในชมุชนเข้าใจวตัถุประสงค์ของโครงการ

และเกดิความตระหนกั	ต้องอาศยัการใช้ข้อมลูในการท�างาน	

ท�าให้เห็นปัญหาและสาเหตุ	 จนสามารถออกแบบการขับ

เคลื่อนงาน	(intervention)	ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์

ปัญหาของพื้นที่	

	 การเช่ือมโยงเครือข่ายอย่างได้ผล	 จะต้องท�าให้คน

ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้ความสามารถ	ใช้ข้อมูลเป็น	

	 ส่วนกลางมีหน้าที่	 กำาหนดเป้าหมาย	 ให้ชัดเจนว่า	

ประชาชนจะได้อะไรจากการท�าชุมชนลดเคม็	ทัง้ระดบับคุคล	

ครวัเรอืน	และชมุชน	ส่วนชมุชน	ก�าหนดแผนปฏบิตักิารภาย

ใต้บรบิทพืน้ที	่เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย	ถ้าเครอืข่ายทุกระดบัเข้าใจ

บทบาทหน้าที่	 จะพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนงานได้เอง

โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง	(สคร.2)”	

	 ผลลัพธ์การขับเคลื่อนชุมชนลดเค็มเขตสุขภาพที่	 2	 ปี	

2563	จ�านวน	20	ชุมชน	(กลุ่มตัวอย่าง	1,077	คน)	พบว่า	

	 กลุ ่มเป้าหมายมีความรอบรู ้ด้านสุขภาพ	 (Health 

Literacy)	 รับรู้ความเสี่ยง	 ตั้งเป้าหมายและก�าหนดแผน 

ลดเสี่ยงด้วยตนเองได้	 (เน้นน�้าหนัก	ความดัน	

รอบเอว)	 ปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ดีข้ึน	 และ

ครัวเรือนลดการปรุงเค็มลง	

	 ค่าความเข้มข้นของเกลือในน�้าแกงก่อน

ปรับและหลังปรับลดลงจาก	0.88	เป็น	0.67%	

ค่าเฉลีย่ความดันโลหติตัวบนก่อนปรบัและหลงั

ปรบัลดลงจาก	130.37	เป็น	127.07	มลิลเิมตร

ปรอท	(mmHg)		

	 กลุ่มน�้าหนักเกินร้อยละ	44	มีน�้าหนักลด

ลงเฉลี่ยคนละ	4.4	กก.	

	 ปี	 2563	 มีชุมชนลดเค็ม	 ลดความเสี่ยง

ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครอบคลุมทุกอ�าเภอ

	 ปี	2564	ขยายการท�างานไปยังร้านอาหาร

และร้านเครื่องดื่มในเขตเทศบาล	9	อ�าเภอ	

	 ร้านเครื่องดื่มจะท�าระดับน�้าตาลให้ผู ้

บริโภคเลือกเติม	

	 ก�าลังเชิญชวนร้านอาหารให้ปรับสูตรลด

โซเดียม	โดยมอบป้ายจากกรมควบคุมโรคร่วม

กับคณะกรรมการอาหารปลอดภัยของจังหวัด

ให้	

	 กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า	ผู้ก�าหนด

นโยบายและผูบ้รหิารในจงัหวดัให้ความส�าคญั

กับเรื่องการลดเค็ม	 ท�าให้มีโอกาสขยายไปสู่

การเป็น	Smart	city	เรื่องของลดเค็มและเรื่อง

การลดภาวะน�้าหนักเกินต่อไป
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ขั้นตอนการด�าเนินงานชุมชนลดเค็ม	สคร.2

ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2568

ออกแบบโมเดลสำาหรับ สคร.2

ถ่ายทอดเป้าหมายให้พื้นที่ที่เข้าร่วมดำาเนินการ

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำาบล

ชุมชนดำาเนินการโครงการชุมชนลดเค็ม

มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน 6 เดือน

นำาข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำาชุมชนลดเค็มไปพัฒนาแก้ปรับปรุงโมเดลให้ดียิ่งขึ้น

รับสมัครชุมชนลดเค็มพื้นที่ใหม่ในปี 2564 จำานวน 15 ชุมชน + ชุมชนที่ดำาเนินการไปแล้วขยายผลด้วยตนเองต่อไป

ชุมชนทำาการพูดคุย ศึกษาชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่ วัฒนธรรมและพฤติกรรมบริโภค

ได้รับการสนับสนุน Salt meter จากเครือข่ายลดเค็ม
สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และ

เป็นที่ปรึกษาให้กับ สคร.

มีการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพของชุมชนและความรู้ของคนในชุมชน

เพื่อพัฒนาชุดสื่อเครื่องมือ 4 ชิ้นโดย สคร.
สคร. นำาสื่อที่พัฒนาแล้วให้ชุมชนนำาไปใช้ในโครงการ

เก็บข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนและคืนข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนัก

สคร.ช่วยออกแบบ model ให้ชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลและส่งคืนข้อมูล

กำาหนดเป้าหมายในชุมชนลดเค็ม (3 ปี 2563-2565)
	 •	เป้าหมายระดับบุคคล
	 •	เป้าหมายระดับครัวเรือน
	 •	เป้าหมายระดับชุมชน

ดูงานมาจาก สคร.1 อ.แม่ใจ

เป้าหมายระดับบุคคล
•	รู้ค่าตัวเลขของตัวเอง

ว่าอยู่ระดับไหน	
•	ตั้งเป้าหมายของตัวเอง

เป้าหมายระดับชุมชน
ผลักดันให้เกิดมาตรการของชุมชน

โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ

เป้าหมายระดับครัวเรือน
มีการใช้	Salt	meter

ในการ	monitor	ความเค็ม
โดยสุ่มส�ารวจโดย	อสม.
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 พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	 ท�าวิจัยต้นแบบเพ่ือส่งเสริม

แนวทางการท�างานชุมชนลดเคม็ให้ได้ประสทิธภิาพในระดบั

ประเทศ	เพือ่น�าไปสูก่ารลดการเกิดและควบคมุความรุนแรง

ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ	 ในประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม

ต่อไป	มีรูปแบบการด�าเนินการ	คือ	

 1. กิจกรรมการให้ความรู้	เพื่อการลดหวาน	มัน	เค็ม	 

	 	 อย่างเข้มข้น	

 2. การปรับสูตรอาหาร (Reformulation)	 เพื่อลด 

	 	 การบริโภคเกลือและโซเดียม	

 3. การใช้เครื่องมือ Salt meter	 เพื่อเป็นข้อมูล 

	 	 สะท้อนกลับ	

 4. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม 

	 มีเป้าหมายเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียม	 แล้ว

วัดผลด้วยชุดแบบทดสอบความรู้	ระดับความดันโลหิตและ

ปริมาณโซเดียมที่ขับออกทางปัสสาวะ	เพื่อเปรียบเทียบ	

	 1)	 ความดันโลหิตและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของ

กลุม่ประชากรก่อนและหลงัการให้ความรูแ้ละตดิตามการลด

บริโภคโซเดียม	

	 2)	 ความดันโลหิตและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของ

กลุ ่มประชากรที่ได้รับการให้ความรู ้และติดตามการลด

บริโภคโซเดียมและกลุ่มควบคุม

3.4 กำรพัฒนำเครือข่ำยโรงพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ
ในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม

	 เครือข่ายบริโภคลดเค็มเห็นว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ปัจจบัุนมพีฤตกิรรมสขุภาพไม่เหมาะสม	บริโภคอาหารมาก

เกิน	 ไม่สมดุล	 ไม่ปลอดภัย	 ขาดการออกก�าลังกาย	 และมี

ภาวะเครียด	จนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

	 ผลการส�ารวจเร่ืองความคิดเห็นของ

ประชาชนไทยต่อการใช้จ่ายและการบริโภค	

2554	พบว่า	ร้อยละ	43.05	มพีฤตกิรรมในการ

ออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอก

บ้าน	

	 สถิติข ้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	 ส�านัก

ควบคมุโรคไม่ตดิต่อ	จ�านวนและอตัราป่วยด้วย

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (รวมทุกการวินิจฉัยโรค)	ปี	

2550-2557	มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี	

	 	จึงควรสร้างกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

เชิงรุกท่ีครอบคลุมคนจ�านวนมากให้มีสุขภาพ

ดี	วางมาตรการในการบริโภคที่เหมาะสม	และ

สร้างโรงพยาบาลต้นแบบด้านการจัดบริการ

อาหารสุขภาพ	ลดหวาน	มัน	เค็ม	

	 ผลการด�าเนินงาน	 เกิดโรงพยาบาล

ต้นแบบจ�านวน	 12	 แห่งที่มีแผนด�าเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองกระจายอยู่ใน	 4	 ภูมิภาค	 และ

ด�าเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี	คือ	
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	 1.	 มีการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมัน

เค็ม	

	 2.	ทกุร้านอาหารมกีารปรบัปรงุเมนอูาหารให้ได้

คุณภาพตามเกณฑ์โภชนาการและจ�าหน่ายให้กับผู้

บริโภค	ร้านละ	1	เมนู	

	 3.	มนีโยบายส่งเสรมิการบรโิภคผกัผลไม้หรือลด

ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	

	 4.	กลุม่เป้าหมายเกดิความรูค้วามเข้าใจด้านการ

บริโภคอาหารสุขภาพ	

	 ในปี	2564	เครือข่ายฯ	จึงต้องการขยายแนวคิด

ไปสูโ่รงพยาบาลเครอืข่าย	โดยให้โรงพยาบาลต้นแบบ	

12	แห่งเป็นครูพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้	

	 จากการถอดบทเรียนการท�างาน	 พบหลักการ

ด�าเนินงาน	7	ข้อที่ท�าให้สร้างโรงพยาบาลต้นแบบได้

อย่างสมบูรณ์	คือ	CANTEEN	

	 C	=	Communicate	การถ่ายทอดข้อมูล

ความรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย	

	 A	=	Awareness	การสร้างความตระหนัก	

	 N	=	Network	การร่วมมือกันระหว่างสห

สาขาวิชาชีพเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน	

	 T	=	Tasty	การปรับสูตรอาหารลดหวาน

มันเค็มโดยที่ยังคงรสชาติถูกปากผู้บริโภค	

	 E	 =	 Executive	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญ

และก�าหนดนโยบาย	

	 E	=	Encouragement	การให้ก�าลังใจแก่ผู้

ปฏิบัติงานโดยการให้รางวัลหรือค�าชมเชย	

	 N	=	Nutrition	การบรโิภคอาหารให้เหมาะ

สมถูกต้องตามหลักโภชนาการ	
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การดำาเนินงานขั้นต่อไป

	 1.	 พัฒนาแบบสอบถามต่างๆ	

โดยผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่น�าผลการประเมนิ

มาก�าหนดกิจกรรมหรอืนโยบายให้เกิด

ความยั่งยืน	

	 2.	 ประสานการท�างานร่วมกับ

ภาคีด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง	 เช่น	

สมาคมนั ก ก� าหนดอาหา รแห ่ ง

ประเทศไทย	 โครงการกินผักผลไม้ดี	

400	กรัม	เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม	

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร	ม.เกษตรศาสตร์	กรมควบคุม

โรค	 และกรมอนามัย	 ในด้านวิชาการ

และการอบรม	 Train	 to	 the	 trainer	

เพื่อขยายเครือข ่ายโรงพยาบาล

ต้นแบบ	

	 3.	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 เช่น	

สมาคมนั ก ก� าหนดอาหา รแห ่ ง

ประเทศไทย	 เครือข่ายคนไทยไร้พุง	

เครอืข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	โครงการ

กนิผกัผลไม้ด	ี400	กรมั	เชือ่มประสาน

งานกับเครือข่ายงานอาหารและเครือ

ข่ายเกษตรกรในพ้ืนที	่จดัหาผกัผลไม้ที่

มีคุณภาพความปลอดภัยเข้าสู ่โรง

พยาบาลต ้นแบบเพื่อน�ามาใช ้ท�า

อาหารสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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ควำมเปลี่ยนแปลงที่คำดหวัง
	 จากการศึกษาข้อมูลและขับเคลื่อนงานบริโภค

ลดเค็มมาอย่างต่อเนื่อง	 เครือข่ายบริโภคลดเค็มพบ

ว่า	 การลดบริโภคเกลือเป็นมาตรการป้องกันโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังที่คุ้มค่าที่สุด	ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ

ระบบบริการสุขภาพได้เป็นจ�านวนมาก	 จึงจัดท�า

นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดยีมเพือ่ลดโรคไม่

ตดิต่อ	และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลอื

และโซเดยีมในประเทศไทยร้อยละ	30	ภายในปี	พ.ศ.

2568	แต่การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบรรลุผล	ยัง

มีงานอีกมากที่ต้องบุกเบิกฝ่าฟัน	 เพื่อน�าไปสู่ความ

เปลี่ยนแปลงจนเกิดการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

ไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน
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พัฒนาองค์ความรู้
เพื่อใช้ขับเคลื่อน
นโยบายควบคุม
และส่งเสริมให้มี
การบริโภคไขมัน
อย่างเหมาะสมใน
ประเทศไทย
รศ.พญ.ประพิมพ์พร	ฉัตรานุกูลชัย	1

ดร.สิริกาญจน์	มณีสุวรรณรัตน์	2

1-2	คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
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	 ไขมันเป็น	 1	 ในอาหารหลัก	 5	 หมู่	 ที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย	เป็นแหล่งให้พลงังานและ

ความอบอุ่นแก่ร่างกาย	 ช่วยลดการสูญเสีย

ความร้อน	ท�าให้ผิวหนังชุ่มชื้นไม่แห้งแตกง่าย	

ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะ

ภายใน	ช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ,	ดี,	อี,	เค	

ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย	 นอกจากนี้ยังเป็น

องค์ประกอบส�าคัญของเซลล์และเนื้อเยื่อของ

อวัยวะต่างๆ	 โดยเฉพาะผนังเซลล์และไมโต-

คอนเดรีย	 ถ้าขาดไขมันจะท�าให้ผนังเซลล์ของ

ร่างกายอ่อนแอ	ไม่สามารถผลิตหรือสร้างเซลล์

ขึน้ใหม่เพือ่ทดแทนเซลล์ทีต่ายไปแล้วได้	ไขมนั

ยังมีหน้าที่หุ้มเส้นประสาท	 ช่วยป้องกันและ

ท� า ให ้ ระบบประสาทท� างานได ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพ	 ไขมันจึงมีความจ�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีวิตของมนุษย์	

พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบำย
ควบคุมและส่งเสริมให้มีกำรบริโภคไขมัน
อย่ำงเหมำะสมในประเทศไทย

	 ในทางกลับกัน	 หากมีการบริโภคไขมันท่ี

ไม่สมดุลต่อร่างกาย	มากไปหรือน้อยไป	ทั้งใน

ปริมาณและสัดส่วนของชนิดของกรดไขมัน	 ก็

จะน�าไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 เช่น	โรค

อ้วนลงพุง,	 โรคหัวใจและหลอดเลือด,	 โรค

หลอดเลือดสมอง,	โรคมะเร็ง,	โรคอ้วน,	โรคเบา

หวาน	และ	โรคประสาทเสื่อม	เป็นต้น	ซึ่งเป็น

ปัญหาสุขภาพอันดับหน่ึงของโลกและของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน	

	 จากข้อมูลในปี	 พ.ศ.2560	 พบว่ามี

ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังประมาณ	41	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	73	

จากการเสียชีวิตทั้งหมด	(ภาพที่	1ก)	
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	 เป็นการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอด

เลือดมากที่สุด	ประมาณ	18	ล้านคน	คิดเป็น

ร้อยละ	32	จากการเสยีชวีติท้ังหมด	(ภาพที	่1ข)	

	 ส�าหรับประเทศไทยพบว่า	มอีตัราการเสยี

ชีวิตด ้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง	

102,583	 คน	 แบ่งตามช่วงอายุได้แก่	 กลุ่มท่ี

มีอายุมากกว่า	70	ปีขึ้นไป	62,993	คน,	ช่วง

อายุ	50-69	ปี	28,864	คน,	ช่วงอายุ	15-49	ปี	

10,551	คน,	ช่วงอายุ	5-14	ปี	95	คน	และช่วง

อายุต�่ากว่า	5	ปี	80	คน	(Hannah	Ritchie	and	

Max	Roser,	2018)	(ภาพที่	1ค)	

	 จะเหน็ว่าโรคหวัใจและหลอดเลอืดเป็นได้

ในทกุช่วงวยั	โดยมปัีจจยัเส่ียงได้แก่	การบรโิภค

อาหารท่ีมไีขมนัไม่เหมาะสม	ส่งผลให้เกิดภาวะ

ไขมนัในเลือดผิดปกต	ิหรือการมโีคเลสเตอรอล

ในเลือดสูง	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้เกิดภาวะ

หลอดเลือดแข็ง	 ภาวะน�้าหนักตัวเกินหรือโรค

อ้วนกเ็ป็นสาเหตุส�าคญัอกีอย่างหนึง่	เนือ่งจาก

ภาวะความดนัโลหติสงู	น�า้ตาลในเลอืดสงู	และ

ไขมันในเลือดสูงนั่นเองภาพที่ 1
	 (ก)	 เปรียบเทียบจ�านวนการเสียชีวิตของประชากรท่ัวโลกจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง	กับการเสียชีวิตด้วยโรค	และสาเหตุอื่นๆ	ตั้งแต่ปี	2533-2560	
	 (ค)	 จ�านวนการเสียชีวิตของประชากรไทยจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดแบ่งตามช่วงอายุ	ในปี	2560	
[Hannah	Ritchie	and	Max	Roser	(2018)]
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	 จากการวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาภาวะ

โภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุก

ช่วงวัย	 พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาดัง

กล่าวได้แก่	

1. ประชาชนขาดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องใน

การบรโิภคอาหารทีม่ไีขมันอย่างเหมาะสม

	 การสร้างชุดข้อมูลเรื่องการบริโภคไขมัน

อย่างเหมาะสมที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายเป็นสิ่ง

จ�าเป็น	เนื่องจาก	

	 •	 มีข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสน

และเข้าใจผดิว่า	อาหารทีม่ปีรมิาณไขมนัอิม่ตวั

สงู	แต่หากมกีารโฆษณายนืยนัว่าเป็นอาหารที่

ปราศจากไขมันทรานส์แล้วจะสามารถบริโภค

ได้ในปริมาณที่มาก	 เช่น	 อาหารกลุ่มเบเกอรี	่

โดนทั	และอาหารประเภททอด	เป็นต้น	จนเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดัง

กล่าว

	 •	 ความสับสนในเรื่องของการบริโภค 

ไขมันจากพืชและสัตว์	 เช่น	 “สามารถบริโภค

อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบได้หรือไม่?”	

และ	“ควรใช้น�้ามันที่ได้จากสัตว์หรือพืชในการ

ปรุงอาหาร?”	 ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องศึกษา

และค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ค�าตอบกับ

สาธารณะ

2. สภาพส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงอาหารที่

มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง (ภาพที่ 2)

	 การท่ีมีร้านขายอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดแบบ

ตะวนัตกกระจายอยูทุ่กพืน้ที	่การสัง่อาหารผ่านแอป-

พลิเคชัน	Food	Delivery	และข้อเสนอพิเศษต่างๆ	ที่

ดึงดูดให้มีการบริโภคมากขึ้น	 เป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนบรโิภคอาหารทีม่สีดัส่วนของสารอาหารไม่

เหมาะสม	ท�าให้	โครงการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่ใช้

ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมและส่งเสริมให้มีการ

บริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย	 มี

ความตั้งใจจะด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ให้เชื่อมโยงกัน	

(ภาพที่	3)	ได้แก่

	 •	 สร้างองค์ความรู้เรื่องการบริโภคไขมันที่มีผล

ต่อสขุภาพให้ชดัเจนตามข้อมลูซึง่เป็นทีย่อมรบัทัง้ใน

ระดับชาติและในระดับสากล	

	 •	 ประเมินการบริโภคไขมันของประชาชนไทย

ผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลปริมาณไขมันในอาหาร

หลักๆ	ของคนไทย	
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	 •	 พัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน	

	 •	 ทบทวนนโยบายและข้อเสนอแนะเพือ่ลดการ

บริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง	

	 •	 ศึกษารูปแบบการจัดการอาหารส�าหรับเด็ก

ประถมศึกษาที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารที่มีไขมัน

อย่างเหมาะสม	

	 •	 ตดิตามผลของนโยบายทีห้่ามมไีขมนัทรานส์

ในอาหาร	 พร้อมน�าไปใช้ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็น

นโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 •	 ส่งต่อองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้

และทกัษะในการเลอืกบรโิภคอาหารทีมี่ไขมนัได้อย่าง

เหมาะสม	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังลง

กิจกรรมส�ำคัญของโครงกำรฯ
 1. ศึกษารปูแบบการจดัการอาหารเด็ก

วัยเรียนระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อการ

บรโิภคอาหารทีม่ไีขมนัอย่างเหมาะสม	เพือ่

หาแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนให้เกิด

นโยบายการจดัการและดแูลอาหารทีม่ไีขมันสงู

ของเด็กในโรงเรียน	รอบรั้วโรงเรียน	ครอบครัว	

และชุมชุม	 โดยเลือกด�าเนินการในโรงเรียน

ประถมศึกษา	 จังหวัดนครปฐม	 ซึ่งมีสถิติ

นักเรียนอ้วนเป็นล�าดับสองรองจากจังหวัด

สมุทรสาคร	

 2. ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและ

มาตรการลดการบรโิภคไขมันอิม่ตวั	ของต่าง

ประเทศ	และข้อเสนอแนะแนวทางการบรโิภค

ไขมันอย่างเหมาะสมของประชากรในระดับ

ประเทศ	รวมถงึประสทิธผิลของการด�าเนนิการ

ดงักล่าว	เพือ่ใช้ประกอบการวางแผนขบัเคลือ่น

ให้คนไทยมีการบรโิภคอาหารทีม่ไีขมนัได้อย่าง

เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 3. สำารวจและเฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์

ในอาหาร และจัดทำามาตรการทางกฎหมายที่

เหมาะสมในประเทศไทย	 การวิจัยเพ่ือยืนยันผล

ส�ารวจและเฝ้าระวังของผู้วิจัยในระยะที่	1	(ปี	2562)	

จากการเกบ็ตวัอย่าง	100	ตวัอย่างทัว่ประเทศ	พบว่า

ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดยังมีปริมาณไขมันทรานส์

เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะน�า	 อีกทั้งยังพบ

ปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของห้องปฏิบัติการ

ตรวจวเิคราะห์หลายแห่งในประเทศไทย	จงึต้องมกีาร

ยืนยันผลการส�ารวจอีกครั้ง	 เพื่อน�าไปสู่การจัดท�า

มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป

 4. ศึกษาชนิดของไขมันในอาหารและ

แบบแผนในการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง และ อัตราการตายโดยใช้ข้อมูลจาก

กลุม่พนกังานการไฟฟ้า	ศกึษาการบรโิภคอาหารทัง้

ในแง่ชนิดของสารอาหารและแบบแผนในการบริโภค

อาหารว่ามคีวามสมัพนัธ์กับความเสีย่งในการเกดิโรค

หัวใจ	โรคหลอดเลือด	รวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ	

ตลอดจนอัตราการเสียชีวิตที่เก่ียวข้องกับโรคหัวใจ

และหลอดเลือด	โรคมะเรง็	และจากสาเหตอุืน่ๆ	หรอื

ไม่	โดยท�าการศึกษาแบบ	Prospective	cohort	

study3	 เพื่อน�ามาสื่อถึงแบบแผนการบริโภค

อาหารของประชากรไทย	และน�ามาใช้ร่วมกับ

ลักษณะไขมันในอาหารที่บริโภค	เพื่อศึกษาถึง

ผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 อัตราการ 

ตายจากโรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือด	 และอัตรา 

การตายทั้งหมด

 5. ศึกษาผลของการบริโภคอาหารที่มี

กะทิต่อการเปล่ียนแปลงระดับไขมันใน

เลือด	 และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด

เลือด	 เปรียบเทียบอาหารที่มีแหล่งไขมันจาก

กะทิและเนื้อสัตว์ติดมัน/หนัง	 กับอาหารที่มี

แหล่งไขมนัจากกะทแิละเนือ้สตัว์ไขมนัต�า่	ในผู้

ทีม่ปัีญหาระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดสูง	เพือ่

น�าไปสู่การขับเคลื่อนและแนะน�าการบริโภคที่

เหมาะสม

3	 	การติดตามคนกลุ่มหนึ่งจากปัจจุบัน	(ในขณะที่ยังไม่เป็นโรค	แต่มีปัจจัยเสี่ยง)	ไปสู่อนาคต	(ที่เกิดโรคขึ้น)
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 6. พัฒนาโมเดลการให้ความรู้เรื่องไขมันในอาหารในรูป

แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการ

เรยีนรูเ้รือ่งไขมนัในอาหาร	น�าโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาปรบัปรงุ

หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปตัวอักษร,	 ภาพนิ่ง,	 ภาพ

เคลือ่นไหว	ทีง่่ายต่อการเข้าใจส�าหรับผู้เรยีนระดับมธัยมศกึษาหรอื

ประชาชนทั่วไป	 เพื่อน�าไปใช้เรียนรู้เรื่องการได้รับไขมันจากการ

บริโภคอาหาร	 และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันเป็นส่วน

ประกอบตามรูปแบบที่ตนเองต้องการ	 เพื่อลดการได้รับไขมันอิ่ม

ตัวจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจ�าวัน

 7. ส่ือสารสาธารณะ	 น�าองค์ความรู้เร่ืองไขมันที่ได้จากการ

ศกึษาวจิยัมาขับเคล่ือนให้เกิดการบริโภคไขมนัทีเ่หมาะสมในสงัคม

ไทย	ด้วยรูปแบบที่ประชาชนทุกวัยเข้าใจง่าย

ควำมยั่งยืนหลังสิ้นสุดโครงกำรฯ
	 •	 ผลักดันงานเข้าสู่ภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา	 (อย.)	 กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อท�าให้เกิดการ

ปรับปรุงนโยบายการควบคุมปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร	

	 •	 เกิดกลไกติดตามเฝ้าระวังไขมันทรานส์โดย	อย.	

	 •	 ผลักดันให้	 อย.	 หรือส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	

กระทรวงสาธารณสุข	 รับข้อเสนอเชิงนโยบายในการก�าหนด

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณ 

ไขมันอิ่มตัวสูง	

	 •	 เกดิกลไกในการขับเคลือ่นสงัคมทีส่่งผลต่อการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีไขมันอย่างเหมาะสม	เพื่อเสริม

สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในวงกว้าง
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สภำพปัญหำ สำเหตุ และมำตรกำรที่จะสนับสนุนให้ประชำชนมีกำรบริโภคไขมันอย่ำง
เหมำะสม เพื่อลดกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ

วิเคราะห์ปัญหา

สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา

1. ประชาชนขาดข้อมูล 
 ความรู้ที่ถูกต้อง 
 ในการบริโภคไขมัน
 อย่างเหมาะสม

2. สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
 การเข้าถึงอาหารที่มีปริมาณ
 ไขมันอิ่มตัวและ
 ไขมันทรานส์สูง

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำาหนด
อาหารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
 เชิงประยุกต์
3. การทดสอบความสัมพันธ์ 
 เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง
 ที่ทำาให้เกิดโรค

1. ได้องค์ความรู้ในการบริโภค 
 อาหารที่มีไขมันอย่างเหมาะสม
2. ได้ฐานข้อมูลคุณค่าทาง 
 โภชนาการของอาหาร
 ที่เด็กวัยเรียนนิยมบริโภค
 เพิ่มเติมในระบบออนไลน์

การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการ
สื่อสารสาธารณะ

ภาคการเมือง และภาคเอกชนส่งต่อองค์ความรู้ 

ส่งต่อองค์ความรู้ 
ขับเคลื่อน

มาตรการกำากับของรัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบประชำชน

 รูปแบบการจัดการอาหาร
กลางวันที่เหมาะสมในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา

ได้ข้อเสนอมาตรการ
ที่เหมาะสมประกอบ
การใช้กฎหมาย

1. การศึกษาเชิงนโยบาย
 จากการทบทวนเอกสาร
 ทางวิชาการ
2. การจัดการรูปแบบอาหาร  
 กลางวันในโรงเรียนระดับ
 ประถมศึกษา

การกำากับติดตามผลของนโยบาย
ไขมันทรานส์ในอาหาร

มาตรการรัฐที่มีอยู่

แผนภาพกรอบแนวคิดโครงการฯ
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โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบำยควบคุมและ
ส่งเสริมให้มีกำรบริโภคไขมันอย่ำงเหมำะสมในประเทศไทย

4/5 การทดสอบ
ความสัมพันธ์ เพื่อหา
สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง

ที่ทำาให้เกิดโรค

6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มภาคเอกชนประชาชน

7 การสื่อสารสาธารณะ

กลุ่มเครือข่ายเคลื่อนไหวทางสังคมหรือชุมชน

กลุ่มนักวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

• EGAT Study Project
 คณะแพทยศาสตร์
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สถาบันโภชนาการ
• สถาบันวิจัยประชากร
 และสังคม

• เครือข่ายเด็กไทยแก้มใส • องค์การบริหารส่วนตำาบล/เทศบาล
• เครือข่ายคนไทยไร้พุง • แกนนำาชุมชน

ส่งต่อองค์ความรู้	เช่น
•	มีการสื่อสารสาธารณะโดยให้ความรู้ในเรื่อง
การบริโภคอาหารที่มีไขมันได้อย่างเหมาะสม
เป็นประจ�าทุกเดือน
•	มีการให้ข้อเสนอะแนะในการบริโภคอาหาร
กลุ่มที่มีไขมันสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงหรือ
ลดการบริโภคลง

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ (FHP)
สำานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพ

นักวิชาการอิสระ

ภาคการเมือง 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
กระทรวงสำธำรณสุข

1 ทีมพัฒนารูปแบบ
การจัดการอาหาร
โรงเรียนในเขต
จังหวัดนครปฐม

2 การทบทวน
วรรณกรรม
นโยบายเรื่อง

การควบคุมไขมัน

3 การติดตาม
นโยบายไขมันทรานส์

แผนภาพการด�าเนินงานร่วมกันของโครงการฯ	และภาคีเครือข่าย

กลุ่มผู้กำาหนดนโยบาย
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บทเรียน
การขับเคลื่อน
และด�าเนินงาน
มุมนมแม่
ในสถาน
ประกอบกิจการ
พญ.ยุพยง	แห่งเชาวนิช	1

1	มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
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	 ย้อนกลบัไปเมือ่ประมาณ	15	ปีท่ีแล้ว	เดก็

ทีก่นินมแม่อย่างเดยีวนาน	6	เดอืนแรกมเีพยีง

ร้อยละ	 5.4	 (การส�ารวจสถานการณ์เด็กใน

ประเทศไทย	พ.ศ.2549)	 ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่าสุด

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ในขณะที่เป้าหมาย

ของประเทศขณะนั้นคือ	 การเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่อย่างเดียวใน	6	เดือนแรกร้อยละ	30

	 ปัจจัยอุปสรรคอันดับต้นๆ	ที่ท�าให้แม่ไม่

สามารถให้นมแม่ได้ต่อเน่ือง	 คือ	 “แม่ท�างาน

นอกบ้าน”	

	 และผูห้ญงิไทยมากกว่าร้อยละ	40	ท�างาน

นอกบ้าน	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นเรื่อง

ยากในยุค	 15	 ปีก่อน	 ถ้าแม่ไม่ได้อยู่กับลูก	

เพราะแม่ต้องท�าหน้าที	่2	อย่างไปพร้อมๆ	กนั	

ทั้งการหารายได้เข้าครอบครัวและหน้าที่แม่	

ส่วนสถานที่ท�างานในยุคนั้นแทบจะไม่รู้จักค�า

ว่า	“มมุนมแม่”	การเลีย้งลกูด้วยนมแม่ไม่ได้อยู่

“ควรให้ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวให้เต็มที่

จนถึงอายุ 6 เดือน แล้วจึงเริ่มให้อาหารตามวัยที่เหมาะสม

ควบคู่กับนมแม่ ไปจนลูกอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น”

บทเรียนกำรขับเคลื่อนและด�ำเนินงำน
มุมนมแม่ในสถำนประกอบกิจกำร

ในแผนปฏบิตักิารใดๆ	แม้แต่สวสัดกิารส�าหรบั

แม่	ก็ไม่มีเรื่องนมแม่	การสนับสนุนพนักงานที่

เป็นแม่ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นเรื่องท่ี

ท้าทายส�าหรับสถานที่ท�างานเช่นกัน	

	 ในขณะที่การให้บริษัทนมผงเข้ามาสอน

พนกังานเรือ่งอนามยัแม่และเด็กหรอืการเลีย้ง

ดูลูก	 รวมทั้ งแจกผลิตภัณฑ์นมผงให ้กับ

พนกังานเป็นเรือ่งปกตอิยูแ่ล้ว	“การส่งเสรมิให้

มีมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ”	 จึงเป็น

แนวทางทีช่่วยให้แม่สามารถให้นมแม่แก่ลกูได้

เมือ่กลับมาท�างาน	และเป็นสวสัดิการคุม้ครอง

สทิธขิองความเป็นแม่ในการเลีย้งลกูด้วยนมแม่

ขณะท�างาน	 ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควร

ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่	 เพราะเป็นต้นทุน

สุขภาพดีของเด็กไทยทั้งด้านพัฒนาการทาง

สมอง	การเจริญเติบโต	ช่วยลดโอกาสเจ็บป่วย	

ภูมิแพ้	ถ้ารู้จักวิธีเลี้ยงอย่างถูกต้อง	นั่นคือ	
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โครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีวัย
ทำางานและครอบครัว

โครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีวัย
ทำางานและครอบครัว

สำารวจการจัด
สวัสดิการ
มุมนมแม่

จุดเริ่มต้นของมุมนมแม่
	 มลูนิธิศนูย์นมแม่แห่งประเทศไทยเร่ิมด�าเนินงานส่งเสริมและสนบัสนนุให้สถานประกอบกจิการจัดตัง้

มมุนมแม่เพือ่เป็นสวสัดกิารให้แก่แม่ท�างานตัง้แต่ปี	พ.ศ.2547	จนถึงปัจจบุนั	โดยการร่วมมอืกับกรมอนามัย	

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	และภาคีเครือข่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้การสนับสนุนจาก	สสส.	

และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญๆ	ดังนี้

 • 2547	ศนูย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับกรม

อนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	ได้จดุประกายความคดิ

และสร้างกระแสสงัคมเรือ่ง	“แม่ท�างานก็เลีย้งลูกด้วย

นมแม่ได้”	 พัฒนาและผลิตถุงเก็บน�้านมแม่	 จ�านวน	

100,000	ใบ	เสื้อนมแม่ทุกที่ทุกเวลา	แผ่นซีดีบีบเก็บ

พัฒนาและผลิต
ถุงเก็บนำ้านมแม่ 

จัดตั้ง
“มุมนมแม่” 

เปิดตัว
โครงการ
มุมนมแม่

ขยายผลการ
จัดตั้งมุมนมแม่ 

	 วชิาการนมแม่	4	ภาค	รวมทัง้มอบ
ชดุสนบัสนุนแม่ท�างานให้ลกูกนินมแม่ได้
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ	ไปเผยแพร่และ
ส่งเสริมนมแม่แก่แม่ท�างาน	 กิจกรรมดัง
กล่าว	ได้รบัการตอบรบัอย่างดย่ิีงจากแม่
และโรงพยาบาลต่างๆ	โดยเฉพาะถงุเกบ็
น�า้นมแม่	ท�าให้ธรุกจิถงุเกบ็น�า้นมแม่เกดิ
ขึ้นในประเทศเป็นครั้งแรก

2547 2550-2552 2552 2553-2556 2557 2559 2562

ตุน	และสื่อความรู้นมแม่ต่างๆ	แล้ว	ขยายผล

ต่อเน่ือง	 ผ่านส่ือวิทยุ	 โทรทัศน์	 และชุด

เคลื่อนที่สาธิตวิธี	 “บีบ	 เก็บ	 ตุน	 และการเอา

น�้านมมาใช้”	 ในการประชุมต่างๆ	 ทั้งใน

กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด
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	 8	องค์กร	ประกอบด้วย	กรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 กรมอนามัย	 กระทรวง
สาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร	องค์การยูนิเซฟ	องค์การ
อนามยัโลก	และมลูนธิศินูย์นมแม่ฯ	ร่วมลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ	เมื่อปี	2553

 • ปี 2550-2552	 ร่วมกับกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน	และกรมอนามัย	ทดลองจัดตั้ง	“มุม

นมแม่”	ขึ้นใน	3	จังหวัด	ได้แก่	ชลบุรี	สมุทรปราการ	

และพระนครศรีอยุธยา	จ�านวน	38	แห่ง	เข้าร่วมจริง

และด�าเนนิการได้	27	แห่ง	และเกดิมมุนมแม่ต้นแบบ	

	 •	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 มีนโย-

บายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบ

กิจการ	ปีละประมาณ	150	แห่งทั่วประเทศ	และให้

เป็นสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย

 • ปี 2552 กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์นม

แม่ฯ และเครือข่าย	 ได้งบประมาณสนับสนุนจาก

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ศูนย์นมแม่ฯ	

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย	และกรงุเทพมหานคร	

เปิดตัวโครงการมมุนมแม่ เพือ่ขยายการจดัตัง้มมุ

นมแม่ขึน้อกี 100 แห่งในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

มีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	 ธนาคารกรุงไทย	

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารทหารไทย	 ธนาคาร

กสกิรไทย	และส�านกัอนามยั	ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร	

เข้าร่วมและจัดตั้งมุมนมแม่ได้ส�าเร็จ	

มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ

•	 ให้ค�าแนะน�าและติดตามผล
	 การจัดตั้งมุมนมแม่
•	 จัดอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
	 ให้กับผู้รับผิดชอบ	
•	 พัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
	 ด้วยนมแม่และที่เกี่ยวข้อง
•	 จัดท�าชุดเครื่องมือการจัดท�ามุมนมแม่

นายจ้าง

•	 จัดท�านโยบายและมอบผู้รับผิดชอบ
	 มุมนมแม่และสื่อสารกับแม่และ
	 พนักงานทุกคน
•	 จัดมุมนมแม่ที่เป็นส่วนตัวสะอาด	
	 ปลอดภัยที่แม่เข้าถึงได้สะดวกและ
	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น
•	 ให้เวลาพัก	บีบเก็บน�้านม
	 ระหว่างงาน	2	ครั้งต่อวัน

ภาคีเครือข่าย

•	 ร่วมมือกับสวัสดิการแรงงานจังหวัด	
	 สาธารณสุขจังหวัด	ศูนย์อนามัยเขต	
	 และ	รพ.
•	 ร่วมมือกับบริษัทที่เข้าร่วมและ
	 นิคมอุตสาหกรรม
•	 สื่อสารการจัดท�ามุมนมแม่ให้กับ
	 ผู้บริหารในพื้นที่และนายจ้าง

2	แห่ง	คอื	บริษทัแมรีกอท	จวิเวลร่ี	ประเทศไทย

จ�ากัด	 และบริษัทเดลต้า	 อิเล็กทรอนิกส์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	และเกดิรปูแบบ

การประสานงานการจัดมุมนมแม่ในพื้นท่ี	 (ดัง

ภาพแสดงด้านล่าง)
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 ผสานภาคยีทุธศาสตร์สนับสนุนการจดัมมุนม

แม่ในสถานประกอบกิจการ และภาคีอื่นๆ ได้แก่ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคมไทย	 และสมาคมแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

 • ปี 2553-2556	เป็นระยะของการพัฒนาและ

ขยายผลการจัดตั้งมุมนมแม่	 มีสถานประกอบการที่

สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	 77	 แห่ง	 ในพื้นที่กรุงเทพฯ	

นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการและ

พระนครศรีอยุธยา	

	 •	 จัดอบรม	 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู	้

เยี่ยม	 ติดตามร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จนเกิด

การพัฒนามาตรฐานมุมนมแม่	 เกณฑ์การ

ประเมินผล	

	 •	 ผลิตส่ือชุดความรู้เกีย่วกับการเลีย้งลกู

ด้วยนมแม่ของแม่ท�างานในรูปแบบต่างๆ	เผย

แพร่ให้กับสถานประกอบกิจการต่างๆ	รณรงค์

และสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง	

	 •	 ปี	2556	ได้จัดการประกวดมาตรฐาน

มุมนมแม่ข้ึน	 มีสถานประกอบกิจการที่ผ่าน

เกณฑ์	“มาตรฐานมมุนมแม่”	ในสถานประกอบ

กิจการ	และสามารถเป็นต้นแบบได้จ�านวน	47	

แห่ง	จาก	17	จังหวัด
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 ตัง้แต่ปี 2557	เป็นต้นมา	มลูนธิิศนูย์นมแม่ฯ	ได้

ปรบักลยุทธ์การด�าเนนิงาน	โดยบูรณาการงานนมแม่

เข้ากับกระบวนการสร้างทักษะการท�างานและทักษะ

ชีวิต	 (Work	 skill	 and	Life	 skill)	 ใน	 “โครงการสร้าง

เสรมิคณุภาพชีวติสตรวียัท�างานและครอบครวั”	ภาย

ใต้แนวคิด	 “สร้างงานดี	 ชีวีมีสุขด้วยนมแม่”	 ที่จะส่ง

ผลลัพธ์ให้องค์กรมีผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นและงานนมแม่

ประสบความส�าเรจ็	โดยมลูนธิ	ิSHARE	เป็นทีป่รึกษา	

	 •	 เกิดเครือข่ายสร้างงานดี	ชีวีมีสุข	ด้วยนมแม่

ที่เข้มแข็งจ�านวน	16	บริษัท	

	 •	 สร้างทมีบรหิารจดัการมมุนมแม่	สร้าง

ศูนย์เรียนรู้สร้างงานดี	ชีวีมีสุข	จ�านวน	5	แห่ง	

ใน	 3	 จังหวัด	ที่เป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษาดูงาน	

และท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานประกอบ

กิจการใหม่ๆ	

	 •	 มีวิทยากรนมแม ่ที่ ไม ่ ใช ่บุคลากร

สาธารณสุขเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 ที่

สามารถจัดอบรมให้กับพนักงานตั้งครรภ์เรื่อง

การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ให้ค�าปรึกษาและช่วย

เหลอืพนกังานที่มปัีญหาเรือ่งการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ได้ด้วยตนเอง
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 • ปี 2559	เป็นต้นมา	มีการปรับปรุงบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยง

ลกูด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการคร้ังทีส่อง	เพือ่

ให้เกิดการบูรณาการประสานงานที่เข้มแข็งระหว่าง

กรมอนามยัและกรมสวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน	

ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ	 และภาคีต่างๆ	

ได้แก่	สภาการพยาบาล,	ยนูเิซฟ,	เนคเทค	และ	

สสส.	

	 กรมอนามัยจัดตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการ

ด�าเนินงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน

สถานประกอบกิจการขึน้	มรีองอธิบดกีรมอนามยัเป็น

ประธาน	ได้พฒันาแนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันา

ระบบและกลไกการส่งเสรมิการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ใน

สถานประกอบกิจการทั้งในส่วนกลางและส่วนพื้นที	่

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19	จงึท�าให้

การด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน

 • ปี 2562	มกีารส�ารวจการจดัสวสัดกิาร

มุมนมแม่ส�าหรับฝ่ายบุคคล/ผู ้รับผิดชอบ	

จ�านวน	 556	 แห่งจาก	 2,075	 แห่ง	 มีผลสรุป

ส�าคัญดังนี้	 มีการด�าเนินงานมุมนมแม่มาแล้ว	

1-5	ปี	ร้อยละ	46.58,	6–10	ปี	ร้อยละ	26.08	

และมากกว่า	10	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	12.59
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 ปัญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุด	 คือ	 ไม่มี

พนักงานมาใช ้บริการ/พนักงานใช ้บริการน้อย 

ร้อยละ	 40.47	 ขาดงบประมาณ	 ร้อยละ	 34.35 

และผูร้บัผดิชอบขาดความรูเ้รือ่งนมแม่	ร้อยละ	24.46

 • การจัดท�าฐานข้อมูลมุมนมแม่	ระหว่าง	พ.ศ.

2550-2563	มีบริษัทเข้าร่วมโครงการ	2,060	แห่ง	ยัง

คงด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	1,869	แห่ง	(เลิกกิจการ,	

ไม่มีวัยเจริญพันธุ์	 จ�านวน	147	แห่ง)	และปัจจุบันมี

มุมนมแม่จ�านวนทั้งหมด	 2,008	 แห่ง	 (ข้อมูลกรม

สวัสดิการฯ	2564)	

	 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจัดตั้งมุมนมแม	่

จ�านวน	292	ประเภท	ทีม่มีมุนมแม่จ�านวนมาก	ได้แก่	

อุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าทั่วไป/ห้างสรรพสินค้า	

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ

ส�าหรับยานยนต์และเครื่องยนต์	 อุตสาหกรรมการ

โรงแรม	 อุตสาหกรรมการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์

และส ่วนประกอบอิ เล็กทรอนิกส ์ 	 อื่นๆ	 และ

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย	เป็นต้น

ปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรขับเคลื่อนและ
ด�ำเนินงำนมุมนมแม่ 
 • การสนบัสนนุจากกรมสวัสดิการและคุม้ครอง

แรงงาน	กรมอนามยั	และเครอืข่ายปฏบิตังิานในพืน้ที่

อย่างต่อเนือ่งรวมทัง้งบประมาณสนบัสนนุจาก	สสส.

 • การพฒันาและสร้างองค์ความรูแ้ละชุดเครือ่ง

มอืต่างๆ	ทีสั่มพนัธ์กบังานมมุนมแม่เผยแพร่	ส่ือสาร

ไปสู่กลุ ่มเป้าหมายและสังคมอย่างต่อเน่ือง	 และ

พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายนมแม่และในสถานประกอบ

กิจการ

 • การมต้ีนแบบการจดัมมุนมแม่ทีห่ลาก

หลายเพื่อศึกษาเรียนรู้	 ตัวอย่างความส�าเร็จ

ของแม่ท�างาน	การมอบรางวลัให้กบับริษทัหรอื

บุคคลท่ีท�างานมุมนมแม่	 เป็นการสร้างขวัญ

และก�าลังใจแก่คนปฏิบตังิานและสร้างช่ือเสียง

ให้กับบริษัท

ควำมท้ำทำยและโอกำส
 • ท�าอย่างไรจงึจะส่งเสริมและพฒันาให้

มมุนมแม่รายใหม่ทีเ่กดิขึน้ทกุปี	ปีละ	150	แห่ง	

ตามนโยบายของกรมสวสัดิการฯ	มคีวามรู้และ

ทัศนคติที่ดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	

 • พัฒนาวิธีการบริหารจัดการมุมนมแม่

ให้ประสบความส�าเร็จ	 มีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน	

 • ส่งเสรมิให้หญงิตัง้ครรภ์และแม่ท�างาน

ได้	เข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่	

 • ส่งเสริมช่องทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	

	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินการที่ผ่านมา

เป็นเพียงจุดเล็กๆ	ในสังคม	ยังไม่ใช่ภาพใหญ่

ของประเทศที่มีสถานประกอบกิจการกว่า	 4	

แสนแห่ง	ท�าอย่างไรถงึจะสร้าง	“New	Normal”	

นี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนคนท�างานทุกๆ	แห่ง
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ฉลาดซื้อ	
ฉลาดกิน
อย่างง่ายๆ
ด้วยการอ่าน
ฉลากโภชนาการ
รศ.ดร.วันทนีย์	เกรียงสินยศ1

1	มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
	 สยามบรมราชกุมารี	และสถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	



193

	 หลายท่านคงได้ยินและทราบว่าถ้ากินอาหารที่

หวาน	มัน	 เค็ม	มากเกินไป	จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ	

เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่างๆ	

เช่น	โรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	ไขมนัในเลอืดสงู	

โรคหัวใจและหลอดเลอืด	เป็นต้น	และถ้ากนิอาหารที่

ให้พลังงานมากกว่าที่ร่างกายใช้หรือเผาผลาญอย่าง

ต่อเนือ่ง	จะมพีลงังานส่วนเกนิสะสมเป็นไขมนัอยูต่าม

ส่วนต่างๆ	ของร่างกาย	ท�าให้น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น	และ

เป็นโรคอ้วนในที่สุด	เพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วย

ต่างๆ	 ตามมาอีกมากมาย	 ดังนั้นการแพทย์และ

สาธารณสุขจึงก�าหนดให้	 “พลังงาน	 น�้าตาล	 ไขมัน	

โซเดียม”	 เป็นสารอาหารท่ีต้องเฝ้าระวัง	 ไม่กินมาก

เกินไปจนเกิดผลเสียกับร่างกาย

	 เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว	 ค�าถามคือ	 เราจะรู้ได้

อย่างไรว่ากินน�้าตาล	ไขมัน	โซเดียม	ซึ่งมักเรียกแทน

ว่า	หวาน	มนั	เคม็	หรอืได้รบัพลงังานมากเกนิไปหรือ

ไม่	 บางท่านอาจจะตอบว่าให้ชิมจากรสชาติของ

อาหาร	 ถ้าหวานหรือเค็มมากก็แสดงว่าน�้าตาลหรือ

โซเดียมมากเกนิไป	หรอืถ้ากนิอาหารมนั	จะรูส้กึเลีย่น	

ฉลำดซื้อ ฉลำดกินอย่ำงง่ำยๆ
ด้วยกำรอ่ำนฉลำกโภชนำกำร

ค�าตอบนี้ไม่ผิด	แต่ก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก	ท่าน

อาจจะเคยเห็นว่าอาหารที่ตักมาจากหม้อ

เดียวกัน	 บางคนกินแล้วบอกว่ารสชาติก�าลัง

พอดี	ขณะที่บางคนบอกว่าจืดไป	หรือบางคน

อาจจะบอกว่าหวานหรือเค็มเกินไป	 ท้ังนี้

เนื่องจากการรับรู้รสชาติของแต่ละคนมีความ

แตกต่างกัน	 จากความไวของการรับรสของ

แต่ละคนต่างกัน	และขึ้นอยู่กับความชอบและ

ความเคยชินต่อรสชาติอาหารด้วย	 การชิมจึง

ใช้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้	 นอกจากนี้อาหารท่ี

ไม่มีรสเค็ม	 ก็อาจไม่ได้มีโซเดียมน้อยเสมอไป	

เพราะโซเดยีมในอาหารอาจจะมาจากแหล่งอืน่

ที่ไม่ใช่เกลือแกง	(โซเดียมคลอไรด์)	ซึ่งเป็นสาร

ทีใ่ห้รสชาตเิค็มได้	เช่น	จากผงชรูส	(โซเดียมโม-

โนกลูตาเมต)	 หรือผงฟู	 (โซเดียมคาร์บอเนต)	

เป็นต้น	 ดังนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะท�าให้ทราบ

ว่าได้รับสารอาหารต่างๆ	มากหรือน้อยเกนิไป	

ก็คือ	 “ข ้อมูลโภชนาการ”	 ที่อยู ่บนบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ของอาหารนั้น
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	 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ได้

ก� าหนดให ้อาหารหลายประเภทแสดงข ้อมูล

โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์	 มีทั้งเป็นการบังคับหรือ

สมัครใจ	โดยใช้รูปแบบทั้งที่เป็น	

	 “ฉลากโภชนาการ”	 ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหลัง

บรรจุภัณฑ์	

	 หรือ	“ฉลากหวานมันเค็ม”	ที่เรียกว่าฉลากจีดีเอ	

(GDA:	 Guideline	 Daily	 Amount)	 มีลักษณะเป็นรูป

ทรงกระบอกเรียงติดกัน	 4	 รูป	 แสดงค่าสารอาหาร

ส�าคัญ	4	ชนิด	(พลังงาน	น�้าตาล	ไขมัน	และโซเดียม)	

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์	

สัญลักษณ์โภชนำกำร “ทำงเลือกสุขภำพ”
 สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

เป็นฉลากโภชนาการอย่างง่าย	(Simplified	logo)	บน

ฉลากอาหารท่ีประเทศไทยก�าหนดให้ใช้ล่าสุด	 ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	ฉบับที	่373	(พ.ศ.2559)	

เป็นเครื่องหมายท่ีแสดงว่าผลิตภัณฑ์น้ันมีปริมาณ

	 หรืออาจจะมีสัญลักษณ์โภชนาการ	“ทาง

เลือกสุขภาพ”	 ที่แสดงว ่าผลิตภัณฑ์นั้นมี

ปริมาณ	น�้าตาล	ไขมัน	โซเดียม	ผ่านเกณฑ์ที่

ก�าหนด	

	 การท�าความเข้าใจข้อมลูโภชนาการแต่ละ

ชนิดที่แสดงในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูก

ต้อง	 และน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

อย่างเหมาะสม	จะช่วยให้เรามคีวามรอบรูท้าง

ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้น	 ช่วยให้

เลือกกนิอาหารได้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของตนเองดีขึ้น

น�า้ตาล	ไขมนั	และโซเดยีม	ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนด

ของกลุ่มอาหารนั้นๆ	 จากการพิจารณาเห็น

ชอบของคณะกรรมการที่ เกี่ยวข ้องและมี

ประกาศออกมาอย่างชดัเจน	ถ้าผูป้ระกอบการ

ตรวจสอบแล้วว่าผลติภณัฑ์ของตนเป็นไปตาม

เกณฑ์	 ก็ขอใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบน
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ผลิตภัณฑ์ได้ตามความสมัครใจ	 การสื่อสารฉลาก

โภชนาการ	 “ทางเลือกสุขภาพ”	 นี้	 ช่วยให้ผู้บริโภค

ตดัสนิใจเลอืกซือ้ได้เหมาะสมขึน้ได้โดยไม่ต้องใช้เวลา

มาก	เพราะลดความซบัซ้อนลงจากเดิม	เป็นส่วนหนึง่

ของการมภีาวะโภชนาการทีเ่หมาะสม	จากการศกึษา

ทางการตลาดพบว่า	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง

ไม่กี่วินาทีในการพิจารณาฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารมาบริโภค	สัญลักษณ์โภชนาการ		 “ทางเลือก

สขุภาพ”	บนบรรจภุณัฑ์จงึช่วยผูบ้รโิภคให้เลอืกซือ้ได้

ง่ายขึ้น	 ตอบโจทย์ความต้องการที่รวดเร็ว	 อย่างไร

กต็าม	กฎหมายก�าหนดให้ผลติภัณฑ์ทีแ่สดงสญัลกัษณ์

โภชนาการ	 “ทางเลือกสุขภาพ”	 ต้องแสดง	 “ฉลาก

โภชนาการ”	หรือ	“ฉลากจีดีเอ”	ร่วมด้วยเสมอ	

	 การเกิดสัญลักษณ์โภชนาการ	 “ทางเลือก

สขุภาพ”	ข้ึน	นอกจากมุง่หวงัให้เป็นสือ่ให้ความรูด้้าน

โภชนาการแก่ประชาชน	 จนเกิดความตระหนักรู้ใน

การกินอาหารที่ไม่มีปริมาณน�้าตาล	 ไขมัน	 โซเดียม

มากเกินไป	 รู้จักเลือกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมต่อ

สุขภาพ	 ยังเป็นมาตรการรุกเชิงบวก	 (Positive	 ap-

proach)	 สร ้างความร่วมมือกับผู ้ประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาหรือปรับสูตร

ผลติภัณฑ์อาหารทีเ่อือ้ต่อสขุภาพ	มคีณุค่าโภชนาการ

ที่ดีออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นด้วย	

 ฉลากจดีเีอ (GDA)	มกัเรยีกกนัว่า	“ฉลาก

หวานมันเค็ม”	ก�าหนดให้แสดงปริมาณค่าของ

พลังงาน	น�้าตาล	ไขมัน	และโซเดียมในหน่วย

เมตริก	 (หน่วยของพลังงานเป็นกิโลแคลอรี)	

ของอาหารทั้งบรรจุภัณฑ์	 (1	 ซอง/1	 กล่อง/1	

ขวด)	ในรูปทรงกระบอกเรียงติดกัน	4	รูป	และ

ใต้รปูทรงกระบอกแสดงค่าร้อยละของปรมิาณ

สูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน	 ฉลากจีดีเอ	 เร่ิมมี

ประกาศบังคับใช้ในกลุ่มอาหารบางประเภท

ตัง้แต่ปี	2554	และมกีารปรับเพิม่เตมิเป็นระยะ	

จนถึงปี	2561	มกีารบงัคับใช้กับอาหารส�าเร็จรูป

รวมทั้งส้ิน	 13	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 ประกอบด้วย

อาหารขบเคี้ยว	 ช็อกโกแลตและขนมหวานรส

ช็อกโกแลต	 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ	 อาหารกึ่ง

ส�าเร็จรปู	อาหารมือ้หลกัทีเ่ป็นอาหารจานเดยีว	

(ซึง่ต้องเก็บรักษาไว้ในตูเ้ย็นหรือตูแ้ช่แข็งตลอด

ระยะเวลาการจ�าหน่าย)	 เคร่ืองดื่มในภาชนะ

บรรจุปิดสนิท	ชาปรุงส�าเร็จ	(ทั้งชนิดเหลวและ

แห้ง)	กาแฟปรุงส�าเร็จ	(ทั้งชนิดเหลวและแห้ง)	

นมปรุงแต่ง	 นมเปรี้ยว	 ผลิตภัณฑ์ของนม	

น�้านมถั่วเหลือง	และไอศกรีมพร้อมบริโภค
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	 ฉลากจีดีเอจะอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์	ผู้บริโภค

สังเกตเห็นได้ง่าย	 การอ่านฉลากจีดีเอจะช่วยให้เรา

ทราบถ้ากินผลิตภัณฑ์นั้นหมดซอง/ถุง/ขวด	จะได้รับ

พลังงาน	น�้าตาล	ไขมัน	และโซเดียม	มากน้อยเพียง

ใด	 โดยจะมีข้อมูลว่า	 ควรแบ่งกินกี่ครั้งก�ากับไว้ด้วย	

หรืออาจใช้เป็นแบ่งให้ก่ีคนกินก็ได้	 เนื่องจากภาชนะ

บรรจุนั้นอาจมีปริมาณมากกว่า	 1	 หน่วยบริโภคท่ี

แนะน�าในอาหารนั้นๆ	

	 ส่วนล่างของรูปทรงกระบอก	 ให้ข้อมูล

ร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน	ซึ่ง

ถ้าผู้บริโภคใส่ใจอ่านข้อมูลดังกล่าว	จะช่วยให้

ทราบว่าเราได้รบัสารอาหารทีต้่องเฝ้าระวังนัน้

มากเกนิไปแล้วหรอืยงั	ตวัอย่างในรูปจะเหน็ได้

ว่า	ถ้าเผลอกินคนเดียวหมด	จะได้รับพลังงาน

ไปแล้วร้อยละ	 27	 ของความต้องการ	 และได้

รับโซเดียมสูงมากถึงร้อยละ	45	ของวนันัน้แล้ว	

1 บรรจุภัณฑ์
สามารถแบ่งกินได้กี่ครั้ง

540
กิโลแคลอรี

7
กรัม 

20
กรัม 

900
มิลลิกรัม

พลังงาน นำ้าตาล ไขมัน โซเดียม

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง

ควรแบ่งกิน 3 ครั้ง

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ตัวเลขแถวบน
แสดงค่าพลังงาน 
นำ้าตาล ไขมัน และ
โซเดียม ต่อบรรจุภัณฑ์

ตัวเลขแถวล่าง
แสดงค่าร้อยละ
ปริมาณพลังงาน
และสารอาหาร

แสดงคุณค่าทาง
โภชนาการต่อบรรจุภัณฑ์

 *27% *11% *31% *45%
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ดังนั้นต้องระวังไม่ไปกินอาหารอื่นๆ	 ที่มีโซเดียมสูง

มาก	 เป็นต้น	 ฉลากจีดีเอยังใช้ในการเปรียบเทียบ

ปริมาณพลังงาน	น�้าตาล	ไขมัน	และโซเดียมระหว่าง

ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน	 เพ่ือเลือกหรือหลีก

เลี่ยงการบริโภคได้ตามความต้องการของแต่ละคน	

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความจ�าเป็นต้องจ�ากัด/ควบคุมสาร

อาหารดังกล่าว

 ฉลากโภชนาการ	หรอื	“Nutrition	Fact”	คอื	การ

แสดงข้อมูลโภชนาการที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม	 เป็น

ข้อมลูโภชนาการแบบแรกท่ีก�าหนดขึน้ในประเทศไทย	

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่	 182	 พ.ศ.

2541	 ก�าหนดให้มีการแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณ

สารอาหารต่างๆ	ซึง่มปีระโยชน์มาก	แบ่งเป็น	2	แบบ	

คือ	 กรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มและแบบ

ย่อ	

	 โดยกรอบโภชนาการแบบเต็มแสดงสาร

อาหารบังคับ	 15	 รายการ	 ประกอบด้วย	

พลังงานทั้งหมด	 พลังงานจากไขมัน	 ไขมัน

ทั้งหมด	 ไขมันอ่ิมตัวโคเลสเตอรอล	 โปรตีน	

คาร์โบไฮเดรต	 ใยอาหาร	 น�้าตาล	 โซเดียม	

วิตามินเอ	วิตามินบี	1	วิตามินบี	2	แคลเซียม	

และเหล็ก	ถ้าสารอาหารที่บังคับในกรอบแบบ

เต็มตั้งแต่	8	รายการขึ้นไปมีปริมาณน้อยมาก

จนถือว่าเป็นศนูย์	ให้เปลีย่นเป็นแสดงแบบย่อ

ได้	 โดยคงบังคับไว้	 7	 รายการ	 คือ	 พลังงาน

ทั้งหมด	 ไขมันทั้งหมด	 โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	

น�้าตาล	โซเดียม	และโคเลสเตอรอล	

	 เน่ืองจากฉลากโภชนาการน้ีมีข้อมูลสาร

อาหารหลายชนิด	 จึงแสดงอยู่ด้านหลังของ

บรรจุภัณฑ์และมักมีขนาดเล็ก	 อ่านยาก	 แต่

ถือว่ามีประโยชน์มากต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ	เพราะ

นอกเหนือจากบอกสารอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง

ในฉลากจีดีเอแล้ว	 ยังบอกถึงสารอาหารที่

ร่างกายต้องการในแต่ละวันด้วย	 ถ้าหากเรามี

ความรู ้ และเข ้ า ใจอ ่ านข ้อมูลบนฉลาก

โภชนาการแล้ว	 จะช่วยให้เราเลือกกินอาหาร

ได้ตรงตามภาวะโภชนาการหรือความต้องการ

ของแต่ละบุคคลได้ดีขึ้น	 โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะ

เจ็บป่วย
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	 ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	 คงช่วยให้ท่านเห็นถึง

ความส�าคญัของฉลากโภชนาการในรปูแบบต่างๆ	ใน

ประเทศไทย	 จากฉลากโภชนาการแบบดั้งเดิมท่ีให้

ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการมาก	แต่ตวัอกัษรเล็ก	มอง

เห็นยาก	จงึมกีารพฒันาปรบัให้เหลอืข้อมลูโภชนาการ

ที่เป็นสารอาหารที่ทุกคนควรระวัง	คือ	น�้าตาล	ไขมัน	

โซเดยีม	และพลังงาน	ในรปูแบบของฉลากจดีีเอ	และ

ในรูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ	 ที่

น�ามาอยู่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์	 เพ่ือให้ผู้บริโภค

สนใจเห็นชัดและง่ายขึ้น	

 เคล็ดลับง ่ายๆ ที่อยากให้ท ่านใส่ใจใน 

ฉลากโภชนาการ เพ่ือเป็นคนฉลาดซื้อ ฉลาดกิน 

ประกอบด้วย

 1. ตรวจสอบว่าพลังงานต่อหน่วยบริโภค

เท่าไร ถ้าเป็นอาหารว่าง	ของกินเล่น	พลงังานไม่ควร

เกิน	100-150	กิโลแคลอรีต่อ	1	หน่วยบริโภค	ถ้าเป็น

อาหารมื้อหลักควรอยู่ในช่วง	 400-600	 กิโลแคลอรี

ต่อ	1	หน่วยบรโิภค	โดยปรบัปรมิาณการกนิตามความ

ต้องการพลังงานและกิจกรรมทางกายของแต่ละคน

 2. ตรวจสอบว่ามนีำา้ตาลเท่าไร	โดยทัว่ไปใน	1	

วัน	 คนเราควรกินน�้าตาลไม่เกิน	 24	 กรัม	 หรือ

ประมาณ	6	ช้อนชา	น�า้ตาลทีไ่ด้รบัเกินกว่าทีต้่องการ

จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมท�าให้เป็นโรคอ้วน	 และ

ส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ	ตามมา	เช่น	โรคความดันโลหิต

สูง	โรคเบาหวาน	โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอด

เลือด

 3. ตรวจสอบว่ามีไขมันเท่าไร โดยควร

ได้รับไขมันรวมแล้วไม่เกิน	 65	 กรัม/วัน	 ถ้า

ต้องการพลังงานวันละ	2,000	กิโลแคลอรี	แต่

ถ้าประเมนิว่าต้องการพลังงานน้อยกว่าน้ี	ควร

ปรับปริมาณไขมนัรวมทัง้วันลงด้วย	เช่น	เหลือ	

50	กรัม	ถ้าต้องการพลังงานวันละ	1,500	กิโล

แคลอรี

 4. ตรวจสอบว่ามโีซเดยีมเท่าไร	ควรได้

รบัโซเดยีมรวมแล้วไม่เกนิ	2,000	มลิลกิรมั/วนั	

การได้รับโซเดียมมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงใน

การเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูง

	 ฉลากโภชนาการเป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้เรา

ทกุคนมคีวามรอบรู้ทางอาหารและโภชนาการ	

สามารถเลือกบรโิภคอาหารทีเ่หมาะกบัตนเอง

และคนที่เรารักได้	 ช่วยน�าพาให้มีสุขภาพที่ดี	

ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง	

ถ้าเราผู ้บริโภคสนใจข้อมูลโภชนาการของ

อาหาร	 ผู้ผลิตก็จะแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการดข้ึีน	แทนการ

แข่งขันกันในเร่ืองภาชนะบรรจุหรือส่ิงจูงใจ 

ภายนอกอื่นๆ

ฉลาดซื้อ...ฉลาดกิน...เพื่อสุขภาพที่ดี...ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ
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Food Career
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•	202	•

ธุรกิจร้านอาหาร และการปรับตัว

เพื่อเป็น ‘ผู้รอด’ ในสถานการณ์โควิด   

ดร.ณัจยา	แก้วนุ้ย,	อธิพาพร	เหลืองอ่อน

ศิริวรรณ	สิทธิกา

•	212	•	

‘ตลาดสีเขียวชุมชน’

ตลาดของคนห่วงใยสุขภาพ

เชื่อมห่วงโซ่ของอาหารปลอดภัยให้ยั่งยืน 

สามารถ	สะกวี,	ธนบูรณ์	สมบูรณ์

คนึงนุช	วงศ์เย็น,	ศิริวรรณ	สิทธิกา	

•	225	•

ธุรกิจเกื้อกูลสังคม สู่การสร้างสังคมอินทรีย์อย่างยั่งยืน 

อรุษ	นวราช,	ชฤทธิพร	เม้งเกร็ด

ศิริวรรณ	สิทธิกา

•	232	•

Food career หนุนเศรษฐกิจอาหาร

ธุรกิจอาหารท้องถิ่นขนาดเล็ก

คิดใหญ่เพื่ออาหารยุคใหม่ที่ยั่งยืน 

นาวี	นาควัชระ

•••••
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ธุรกิจร้านอาหาร	
และการปรับตัว
เพื่อเป็น	‘ผู้รอด’	
ในสถานการณ์
โควิด
ดร.ณัจยา	แก้วนุ้ย	1

อธิพาพร	เหลืองอ่อน	2

ศิริวรรณ	สิทธิกา

1	สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย
2	 เคี้ยวเขียวกรีนแคทเทอริ่ง
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	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส่งผลกระทบ

รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมทุกด้าน	และ

ธุรกิจหน่ึงที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ	 ธุรกิจร้าน

อาหาร	 เมื่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท�าให้

การประกอบธุรกิจมีข้อจ�ากัด	 ไม่ว่าการปิดเมืองหรือ

ปิดประเทศในสถานการณ์ระบาดช่วงต้นที่คนไทยยัง

ไม่ได้รับวัคซีน	

	 แม้ในเวลาต่อมารัฐบาลจะมีการผ่อนปรน	ออก

แนวปฏิบัติ	และมีมาตรการควบคุมอีกหลายข้อ	เช่น	

ติดต้ังจดุคดักรอง	ลงทะเบยีนผูเ้ข้าใช้บรกิาร	ท�าความ

สะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการให้

บริการ	 มีมาตรการเว้นระยะห่าง	 ฯลฯ	 แต่ก็ไม่อาจ

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามารับบริการ	 และยังเป็นภาระ

ต้นทุนจนผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารจัดการ

ธุรกิจต่อได้

	 ดร.ณัจยา	แก้วนุ้ย	ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อน

ระบบอาหารปลอดภยัและโภชนาการเพือ่สขุภาพทีด่ี

ของประชาชน	โดยการสนับสนนุของ	สสส.	ให้มมุมอง

เรื่องนี้ว่า	

ธุรกิจร้ำนอำหำร และกำรปรับตัว
เพื่อเป็น ‘ผู้รอด’ ในสถำนกำรณ์โควิด

	 “แม้ว่ามาตรการเหล่านีจ้ะช่วยลดการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ได้	 และจ�าเป็น

ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง	แต่ก็

สร้างภาระและปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการให้แก่ผู ้ประกอบการอยู่ไม่น้อย	 ซ่ึง

สถานการณ์การแพร ่ระบาดประกอบกับ

มาตรการต่างๆ	ทางสังคม	ท�าให้ผู้บริโภคเลอืก

ทีจ่ะไม่ออกมารับประทานอาหารทีร้่านอาหาร	

หรอืเลอืกท�าอาหารรบัประทานเองทีบ้่านเพือ่

ประหยัดค่าใช้จ่าย	 เน่ืองจากก�าลังซื้อลดลง	

ประกอบกบัข้อก�าหนดการจดัเว้นระยะระหว่าง

โต๊ะอาหาร	 จ�ากัดจ�านวนผู้มาใช้บริการ	 ท�าให้

จ�านวนลูกค้าของร้านอาหารลดลง	 ในขณะท่ี

ต้นทุน	เช่น	ค่าเช่าสถานที่	ค่าจ้างพนักงาน	ค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ	 ยังมีอยู่เท่าเดิม	 และมี

ต้นทุนแฝงจากการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจการ

ให้รองรับช่องทางการสร้างรายได้เพิม่ข้ึน	ท�าให้

ต้นทุนส�าหรับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

เพิ่มขึ้น	และได้รับผลกระทบอย่างมาก”	
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	 จากรายงานการจดทะเบียนธุรกิจประจ�าเดือน

เมษายน	พ.ศ.2563	ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	พบ

ว่ามีร้านอาหารเลิกกิจการสูงถึงร้อยละ	 5	 ขณะ

เดียวกันศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 (2563)	 ได้ประมาณการ

รายได้ของธุรกิจร้านอาหารในปี	2563	ว่าอาจหดตัว

สูงถึงร้อยละ	4.3-6.6	นับเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็น

ถงึผลกระทบอันหนักอึง้	และท�าให้กจิการร้านอาหาร

ล้มหายไปอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปี	 2564	 ด้วยโรค

ระบาดยงัไม่ลดระดับ	และมท่ีาทว่ีา	สงัคมโลกไม่มทีาง

เลอืกอืน่นอกจากการปรับตวัให้อยูก่บัการระบาดนีใ้ห้

ได้	 เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องปรับ

ตัวเองทุกทางเพื่อให้ธุรกิจมีหนทางไปต่อ

กำรปรับตัวเพื่อไปต่อของธุรกิจร้ำนอำหำร
	 ในวกิฤติโรคระบาดเราได้เห็นความพยายามของ

ผู ้ประกอบการธุรกิจอาหารที่หาหนทางรอดบน

สถานการณ์ที่ดูตีบตัน	เมื่อไล่เรียงดูวิธีการรับมือและ

การปรับตวัทีเ่กิดขึน้	พบว่ามกีารปรบัตวัในทกุอณขูอง

การบรหิารจดัการ	ซึง่	ดร.ณจัยาได้สรปุให้เรามองเห็น

ภาพที่ชัดเจนขึ้น	 โดยอิงกับหลักการบริการจัดการ

ธุรกิจร้านอาหาร	 ทั้งด้านการวางแผน	 (Plan-

ning)	การจัดการองค์การ	 (Organizing)	ภาวะ

การเป็นผูน้�า	(Leading)	และการควบคมุ	(Con-

trolling)

	 ในด้านการวางแผน	 ร้านอาหารต้อง

ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	 ในเรื่องเมนูอาหาร	

ประเภทของอาหาร	 ที่ไม่มากจนเกินไปเพื่อ

ความสะดวกในการจัดเตรียมวัตถุดิบ	 และ

วางแผนไปถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการ	ช่อง

ทางการจ�าหน่าย	 และจัดสรรจ�านวนพนักงาน

ที่เหมาะสมกับงาน	

	 ด้านการจัดการองค์กร	 จะต้องจัดการ

ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด	เช่น	พนกังาน	

วัตถุดิบ	เงินทุน	และสถานประกอบการ	มีการ

ลดรายจ่าย	 เช่น	ลดจ�านวนพนักงาน	สลับวัน

ท�างาน	 ลดต้นทุนด้านคลังสินค้า	 จัดการ

วัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละรอบเพื่อ

ลดการเสียหายของวตัถุดิบ	มกีารระบชุนดิของ

อาหารที่หากสั่งจองล่วงหน้าจะส่งผลดีต่อการ

รักษาคุณภาพอาหาร	 การจ�าหน่ายอาหารใน
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รูปแบบจานเดยีวหรอืจดัชดุต่อการรบัประทานหนึง่คน	

เพื่อลดการติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิด	 ในขณะที่การ

จัดการพนักงานก็เป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้ธุรกิจไป

ต่อได้

	 “พนักงานที่มีความรู้และศักยภาพ	 คือปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจไปต่อได้	 ในภาวะปกติใหม่นี้ควร

สนับสนุนให้แต่ละบทบาทหน้าที่ในองค์กรมีความ

ยืดหยุ่นมากข้ึน	 เช่น	 พนักงานสามารถโยกย้าย

ต�าแหน่งหรือสับเปลี่ยนหน้าที่กันได้	 โดยทางร้านจัด

อบรมเพิ่มเติมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะความ

สามารถ	 พัฒนาศักยภาพด้วยการสร้างความรอบรู้

และความช�านาญในการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่	ทีต้่อง

อาศยัพ้ืนทีท่างโซเชยีลในการรบัสัง่อาหาร	มรีะบบส่ง

อาหารเอง	หรือผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี	การช�าระ

เงินผ่านระบบออนไลน์	เป็นต้น”	

	 ในการรบัมอืวกิฤติ	ผูน้�าจะต้องมคีณุสมบติัทีแ่ตก

ต่างไปจากสภาวการณ์ปกติ	 โดยผู้น�าหรือผู้ประกอบ

การต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและ

พนกังาน	และพฒันาศกัยภาพของพนกังานไปพร้อม

กับการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก�าลังใจ	 ในขณะ

เดยีวกนักต้็องหาวธิปีรบัเปลีย่นและพฒันาร้าน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค	 และ

น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้

	 “กรณีทีร้่านไม่พร้อมเปิดเพราะมองว่าไม่

คุ้มทุน	 ก็มีการเปลี่ยนวิกฤตินี้เป็นโอกาส	 หัน

มาพัฒนาป รับป รุ ง ร ้ านระหว ่ า ง รอ ให ้

สถานการณ์ดีขึ้น	 บ้างก็สร้างกิจกรรมที่ช่วย

เหลอืชมุชน	เช่น	น�าสนิค้าชมุชนมาเป็นวตัถดุบิ

ในการปรุงอาหาร	 ท�าให้ทุกคนมีส่วนร่วมและ

พึง่พาซึง่กนัและกนั	เป็นการสร้างความเข้มแขง็

ให้ชุมชน	 หรือสร้างอาชีพเสริม	 เช่น	 แปรรูป

อาหารจ�าหน่ายวัตถดุบิจากพืน้ถิน่	สร้างความ

มั่นคงด้านอาหาร	 ส่งเสริมให้ร้านอาหารปลูก

พืชผักสวนครัวใช ้เอง	 หรือรับซื้อผลผลิต

การเกษตรจากชมุชนในพืน้ทีก่ารขยายพนัธุพ์ชื	

ท�าให้ลดต้นทุน	 เสริมทักษะกระบวนการเพาะ

ปลกูได้วตัถดิุบทีป่ลอดภัย	เรยีนรูเ้กษตรปลอด

สารพิษ	และแก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

	 “ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา

กบัการสัง่อาหารกลบับ้าน	มท้ัีงสัง่ทางโทรศพัท์	
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มารับทีร้่าน	หรือส่ังจากแอปพลิเคชนัส่ังอาหารออนไลน์ท่ีเสยี

ค่าบริการ	บางแอปฯ	เรียกเก็บ	30-35	เปอร์เซ็นต์	ยังไม่รวม

ภาษมีลูค่าเพิม่อีก	7	เปอร์เซน็ต์	ท�าให้ทางร้านมต้ีนทนุเพิม่ขึน้

อีก	เกิดภาวะขาดทุนหรือไม่คุ้มทุน	บางร้านใช้วิธีตั้งราคาหน้า

ร้านถกูกว่าขายผ่านแอปพลเิคชนั	หรอืท�าโปรโมชัน่ลดแลกแจก

แถมเพื่อกระตุ้นยอดขาย	เป็นการท�าทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่รอด

ได้”

	 ส่วนการควบคุม	 เช่น	 ควบคุมการจัดการ	 การผลิตและ

การบรกิาร	เน้นผลติอาหารทีส่ดใหม่	เมนอูาหารรายบคุคลหรือ

อาหารเซต	 ด้วยบริการที่แตกต่างจากระบบเดิมอย่างสิ้นเชิง	

เช่น	ลูกค้าต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม	หากเป็น

อาหารบุฟเฟ่ต์จะมีพนักงานคอยตักบริการให้	 และมีการ

ควบคุมเรื่องรายได้

	 “ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยรายได้เป็น

ปัจจัยส�าคัญ	 หลังจากธุรกิจเริ่มฟื้นตัวและเริ่มมีรายได้เข้ามา	

เจ้าของธุรกิจร้านอาหารยังคงต้องใช้มาตรการบริหารการเงิน

ที่รัดกุม	 โดยให้ความส�าคัญกับกระแสเงินสด	ลดรายจ่ายที่ไม่

จ�าเป็น	 และรีบสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อให้มีรายได้

อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 เจ้าของธุรกิจร้านอาหารควรมีกระแส

เงินสดเพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า	 สิ่งที่

ส�าคัญอีกประการคือ	 สภาพคล่องทางการเงิน	 เจ้าของธุรกิจ

ควรมีมาตรการเชิงรุกในการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม	เช่น	การ

เสนอส่วนลดให้กับลูกค้าหากช�าระเงินเร็วขึ้น	 หรือการขาย

ทรัพย์สินทีไ่ม่จ�าเป็นต้องใช้งาน	นอกจากนี	้ควรประเมนิความ

เส่ียงทางการเงินอย่างสม�่าเสมอเพื่อแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็น

ปัญหา”
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เมื่อชีวิตวิถีใหม่
เข้ำมำเปลี่ยนธุรกิจอำหำร
	 ในวิกฤติโควิด-19	 เราต่างได้ยินค�าว่า	

‘New	Normal’	หรือ	‘ชีวิตวิถีใหม่’	ที่ทุกคนจะ

ต้องปรบัเปล่ียนรปูแบบการใช้ชีวติท่ีต่างไปจาก

ความคุ้นชินแบบเดิม	 ให้สอดรับกับแนวทาง

ปฏิบตัทิีต้่องเข้มงวดเรือ่งสขุอนามยัทัง้ด้านการ

กินการอยู่	 ไปจนถึงการใช้จ่ายที่ต้องมีการ

วางแผนมากขึ้น	ชีวิตวิถีใหม่จึงมีผลต่อทิศทาง

การท�าธุรกิจอาหารไปด้วย	ดร.ณัจยาให้ความ

เห็นว่า	

	 “ในช่วงเวลาแบบนี้	 การรับประทานร่วม

กันแบบมีอาหารจานใหญ่อาจไม่เหมาะสมอีก

ต่อไปแล้ว	 อาหารกล่อง	 อาหารชุด	 หรือข้าว

ราดแกงทีเ่ป็นวฒันธรรมอาหารตามวถีิชีวติคน

ไทยเป็นสิ่งที่ควรน�ามาเป็นจุดขาย	 เนื่องจาก

อาหารชุดจะมีความหลากหลายที่อาจจะครบ

ทั้ง	5	หมู่	แต่ควรปรุงอย่างถูกหลักโภชนาการ

และสะอาด	บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด	หากมี

การแกะออกก็รู ้ได้ทันที	 สิ่งเหล่านี้จะสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้”

	 เช่นเดียวกันที่สถานประกอบการหลังจากน้ี	 ย่อมจะ

แตกต่างจากในอดีต	จากที่เคยเน้นความสวยดูดีเพื่อรองรับ

ลูกค้าท่ีมกัต้องการถ่ายรูปในมมุต่างๆ	จะถกูลดความส�าคญั

ลง	 แต่จะให้ความส�าคัญกับสิ่งอ�านวยความสะดวก	 สุข

อนามัย	และความปลอดภัยจากเชื้อโรคมากกว่า	เช่น	มีจุด

ล้างมือหรือแอลกอฮอล์	 การเว้นระยะห่างของโต๊ะรับ

ประทานอาหาร	จดุสัง่และรอรับอาหารทีไ่ม่แออัด	ซึง่ลงทุน

ไม่มากเท่าการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม	 แต่สร้างภาพ

ลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัร้านอาหาร	ส่วนเรือ่งการต้ังราคาและโปรโม-

ชั่นที่จูงใจก็ควรจะด�าเนินไปควบคู่กัน	

	 “ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้เงินอย่างประหยัดลง	 เพราะ

ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตที่รายได้ลดลงไปถึงเมื่อไหร่	 ดังนั้นร้าน

อาหารควรจะก�าหนดราคาอย่างเหมาะสม	คอืไม่หวงัเอาแต่

ผลก�าไร	 แต่ช่วยกันประคับประคองสังคมให้อยู่รอดไปด้วย

กนั	อย่างทีเ่หน็ว่าในช่วงนีแ้ต่ละร้านจะสร้างภาพลกัษณ์หรอื	

CSR	 ไม่ว่าเป็นการบริจาคเงิน	 สิ่งของ	 สินค้าที่ตนเอง

จ�าหน่ายไปตามโรงพยาบาลท้ังของรัฐ	 เอกชน	 และภาค

สนาม	 เพื่อลดความเดือดร้อนของคนในชุมชนที่ตนเองอยู่	

ซึง่เป็นการประชาสมัพนัธ์อกีรปูแบบหนึง่	ผูป้ระกอบการร้าน

อาหารควรจะรวมตัวกัน	 ร่วมมือกันให้มากข้ึน	 อาจจะใช้

สถานที่จ�าหน่ายอาหารร่วมกัน	 แบ่งปันวัตถุดิบบางชนิดไป

ยงัเครือข่ายต่างๆ	เพือ่ลดการเสียหายของวตัถุดบิก่อนเวลา
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อันควร”	

	 ส่วนปัจจัยส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจ

ร้านอาหารเตบิโตได้ในภาวะวกิฤติ	ดร.ณจัยาให้ความเหน็ว่า	

คือพลังจากผู้คนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงนั้นเอง	

	 “หากมองในรปูแบบสงัคมท่ีพึง่พาอาศยักนัและกนั	ควร

มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายครบวงจรห่วงโซ่อาหาร	

เมือ่ให้คนในชมุชนช่วยซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิาร	เจ้าของธรุกจิ

ร้านอาหารก็ช่วยตอบแทนสังคมได้หลากหลายวิธี	เช่น	การ

รักษาราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับก�าลังซื้อของผู้

บรโิภค	การปรบัเปลีย่นสายการผลติทีช่่วยแก้ปัญหาด้านสิง่

แวดล้อมทางสงัคมได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมด้วย	หากเป็น

ธรุกจิขนส่งสินค้า	อาจช่วยจดัส่งสิง่ของทีจ่�าเป็นให้แก่ชมุชน	

หรอืแม้แต่วิธีง่ายๆ	ด้วยการให้ความร่วมมอืกบัทุกมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาด	ซึง่เป็นการแสดงความรบัผดิชอบต่อ

สังคม	เมื่อสังคมเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันและกัน	ต่างฝ่ายต่าง

ช่วยกันสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและปลอดภัย	 ธุรกิจร้าน

อาหาร	 ตลอดจนห่วงโซ่ระบบอาหารซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน	ย่อมด�าเนินต่อไปได้เช่นกัน”	

ต้นแบบผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนวิกฤติ
ด้วยกำรปรับตัว
	 เมือ่ถามถงึแรงกระทบทีส่ร้างผลสะเทือน

ต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหาร	 ผู้ประกอบ

การตอบกลับมาเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือ

สถานการณ์ท่ียากล�าบากที่สุด	 ระบาดระลอก

แรก	พวกเขายงัเหน็โอกาสในการฟ้ืนตวั	แต่เมือ่

เกิดการระบาดระลอกสองระลอกสามซัดซ�้า	

ท�าให้ผู้ประกอบการหลายคนถอดใจเพราะมอง

ไม่เห็นแสงสว่างและขาดต้นทุนที่จะเดินหน้า

ต่อ	 แต่ก็มีผู้ประกอบการบางคนท่ีประคองตัว

และฝ่าพ้นวิกฤตมิาได้ด้วยการปรบัรูปแบบของ

ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทีเ่ป็น

ไป

	 ยกตัวอย่างเช่น	 ‘ร้านครัววิวเขา’	 อ�าเภอ

หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เดิมเป็นร้านจ�าหน่าย

อาหารไทย	 จีน	 ซีฟู้ด	 ได้ปรับเปลี่ยนมาผลิต 

เบเกอรี่ภายใต้แบรนด์โชกุปัง	 ส่งร้านกาแฟ

ออนไลน์และร้านค้าทัว่ไป	‘ร้านข้าวต้มโกเฑียร’	
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อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ปรับเปลี่ยน

เวลาเปิดบริการจากเดิม	16.00-03.30	น.	ซึ่ง

อยู่ในช่วงเคอร์ฟิวมาเป็น	09.00-20.00	น.	และ

เปล่ียนจากการจ�าหน่ายข้าวต้มเป็นอาหารจาน

เดยีว	อาหารชดุ	และอาหารทะเล	พร้อมจดัส่ง

แบบเดลิเวอรี	

	 ‘ร้านชาบูอร่อย	 108’	 อ�าเภอแม่สาย	

จังหวัดเชียงราย	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากร้าน

บฟุเฟ่ต์	ชาบ	ูมาจ�าหน่ายอาหารจานเดยีว	ข้าว

แกง	 และรับท�าอาหารกล่องส่งศูนย์พักคอย

และบุคลากรทางการแพทย์	ส่วน	‘ร้านไผ่หลวิ’	

จากเดิมรบัท�าอาหารโต๊ะจนีและบรกิารในร้าน	

ปรับตัวมารับท�าอาหารปิ่นโตส่งตามบ้าน	โดย

การผูกปิ่นโตเช้า-เย็นกับนักธุรกิจในอ�าเภอ

แม่สาย	 และรับท�าข้าวกล่องโดยการจัดส่งเอง	

กระนั้นการส่งอาหารที่ผูกปิ่นโตหรืออาหาร

กล่องมีจ�านวนลดน้อยลงเม่ือสถานการณ์การ

แพร่ระบาดคล่ีคลาย	 แต่อีกด้านหนึ่งผู้มาใช้

บรกิารทีร้่านกย็งัมน้ีอย	ด้วยอาจจะยงัไม่มัน่ใจ

ในเรื่องความปลอดภัย

	 ‘เคี้ยวเขียว’	 ธุรกิจรับจัดเลี้ยงที่ค�านึงถึงสุขภาพของ

ลูกค้า	คณุภาพชวีติของเกษตรกรอินทรีย์และส่ิงแวดล้อม	คอื

หนึ่ งในผู ้ประกอบการได ้รับผลกระทบโดยตรงจาก

สถานการณ์แพร่ระบาด	เมือ่สังคมไทยต้องงดการจดักจิกรรม	

ทัง้งานอีเวนต์	การประชมุสัมมนา	ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั	

กไ็ด้ปรับตวัเองตัง้แต่หลังการระบาดระลอกแรก	โดยเปล่ียน

จากรปูแบบบฟุเฟ่ต์มาเป็นอาหารว่างแบบกล่อง	และแปรรปู

สินค้าเพื่อประคองธุรกิจ

	 “โควดิ-19	เป็นตวักระตุน้ให้เราทดลองในสิง่ทีเ่ราไม่เคย

ท�า	ช่วงแรกเราท�าสินค้าแปรรูปคือซอสพริก	กานาฉ่าย	และ

น�าอาหารแปรรูปจากเครือข่ายตลาดสีเขียวมาบรรจุและ

จ�าหน่าย	เอาวธิกีารทีคุ่น้เคยในเครือข่ายอย่างการพรีออเดอร์

มาใช้แล้วนัดวันรับส่ง	 ก็ได้เสียงตอบรับจากฐานลูกค้าเดิม	

แต่ยังไม่ดีนัก	 ที่ยังไปต่อได้จนถึงตอนนี้คือซอสพริกเคี้ยว

เขียวที่เรามีลูกค้าประจ�าอยู่	แต่แม้จะเปลี่ยนรูปแบบไป	ทุก

อย่างทีเ่ราท�ายังยืนอยู่บนฐานแนวคดิเดมิ	หลักส�าคญัในการ

ท�างานที่บอกว่าเราท�าเพื่ออะไร	 มันเป็นสิ่งชุบชูใจเราอยู่”	 

ธีรพจน์	 เมฆเอี่ยมนภา	 ผู้ประกอบการเคี้ยวเขียวเล่าถึงผล 

กระทบในการระบาดรอบแรก	 ซึ่งกินเวลาน้อยกว่าการ

ระบาดรอบสองทีย่งัต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบุนั	และท�าให้แผน

ธุรกิจของเคี้ยวเขียวจึงต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้ง



210

	 “เราเปล่ียนแนวคิดว่า	 ต้องท�าสิ่งที่เราท�าเองได้โดย

อาศัยวัตถุดิบที่เรารู้จัก	 เลยมุ่งไปที่สลัด	 แซนด์วิช	 และ

สปาเกตตี	 เพราะเป็นอาหารที่คนชอบกิน	 ปรุงน�้าสลัดเอง	

และใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่เรารู้จัก	 เช่น	 ผักสลัดและผักโขม

จาก	wastegetable	ซึง่เขาจดัการผลผลติให้เราได้ตลอด	แล้ว

ขายผ่านแอปพลเิคชันสัง่อาหาร	ตอนนัน้ไม่มัน่ใจว่าจะไปได้	

เพราะเราไม่คุ้นเคย	และค่า	GP	(Gross	Profit	คือค่าด�าเนิน

การของแอปพลเิคชนั)	ค่อนข้างสงู	แต่สถานการณ์บบีให้เรา

ต้องเล่นตลาดนี้ดู	อย่างน้อยเราก็ช่วยประคับประคองจิตใจ

เราไปด้วยในช่วงวกิฤต	ิหากไม่มอีะไรท�าเราจะยิง่เคว้งไปกนั

ใหญ่”

	 ธีรพจน์และหุ้นส่วนชีวิตคนส�าคัญของเขาคืออธิพาพร	

เหลืองอ่อน	 เดินหน้าต่อด้วยความกล้าท�าส่ิงใหม่	 จากเดิม

ทั้งคู่จะท�าหน้าท่ีบริหารจัดการงาน	 และมีแม่ครัวดูแลเรื่อง

การเตรียมและปรุงอาหาร	 ก็ถึงคราวที่ต้องลงมือท�ากันเอง

ทุกอย่างตั้งแต่งานจัดซื้อ	 งานครัว	 และงานระบบ	พวกเขา

ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่นี้ว่า	 ‘Triple	S’	 เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสนกับ

แบรนด์เคีย้วเขยีว	และยงัยืนอยู่บนแนวทางเดิมเป็นหลกั	ทัง้

เรื่องสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์	 สุขภาพของลูกค้า	 หากจะ

พร่องไปบ้างก็เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม	ด้วยมข้ีอจ�ากัดของ

การจัดส่งบรรจุภัณฑ์บางชิ้น	

	 “ลักษณะงานท่ีเราท�าในเค้ียวเขยีว	หนึง่ใน

นั้นคือการรณรงค์ให้คนรู้จักแนวทางบริโภคที่

รักษาส่ิงแวดล้อม	 และตระหนักมากข้ึน	 คนที่

เข้ามาหาเราเขาทราบอยู่แล้วว่าหากต้องการ

จัดเล้ียงที่รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย	 ต้องมาหา

เรา	แต่ลูกค้า	Triple	S	จะพลิกด้านเลย	ใน	10	

คน	ม	ี9.5	คนทีไ่ม่ได้สนใจเรือ่งสิง่แวดล้อม	เขา

แค่ต้องการอาหารอร่อย	 ก็กลายเป็นข้อดีว่า	

ท�าให้เราได้สือ่สารกบัคนทีไ่ม่ได้สนใจเรือ่งนี	้แม้

จะเป็นการพูดคุยเล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่ก็เป็นการ

เปิดทางให้คนทีไ่ม่เคยสนใจได้รับรู้ข้อมลูด้านนี้

มากขึ้น	เช่น	เรื่องไข่ไก่อินทรีย์	วัตถุดิบอินทรีย์

	 “มีเรื่องเดียวที่เรายังข้ามผ่านไปไม่ได้	คือ

จ�าเป็นต้องใช้ถ้วยพลาสติกใส่น�้าสลัด	 เพราะ

เคยใช้แบบกระดาษแต่พอไปถึงมือลูกค้าแล้ว

สภาพไม่น่าด	ูแต่กย็งัพยายามหาแนวทางทีจ่ะ

คงรูปแบบที่ลดขยะให ้ได ้มากที่สุด	 และ

พยายามสื่อสารเรื่องราวของอาหารปลอดภัย

และการลดขยะไว้เหมือนเดิมผ่านเนื้อหาบน

เพจ”

	 ความรักในงานจิตอาสาที่ติดตัวพวกเขา

มาเนิน่นานกระทัง่มาเป็นผูป้ระกอบการ	ยงัคง

อยู่ในสายเลือดแม้ยามล�าบาก	 โดยเคี้ยวเขียว

ยังคงช่วยท�างานในโครงการ	 ‘ปันอาหาร	 ปัน

ชวีติ’	ของเครอืข่ายสวนผักคนเมอืงทีช่่วยเหลอื

ผู ้ประสบความขาดแคลนอาหารยามวิกฤติ

ตัง้แต่การระบาดระลอกแรก	กระทัง่สถานการณ์

ในระลอกสองที่เขาต้องเก็บตัวเพราะท�าธุรกิจ

อาหาร	 เขาเลือกเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยการ
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ช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม	 เช่น	 มอบน�้าเปล่าเป็น

น�้าใจให้กับไรเดอร์ผู ้รับส่งอาหาร	 และรับท�าอาหารให้กับ

โครงการของพอทิพย์	 เพชรโปรี	ที่น�าเงินบริจาคมาซื้ออาหาร

จาก	 Triple	 S	 ส่งต่อไปยังกลุ่มเปราะบางผ่านมูลนิธิ	 SOS	

(Scholars	of	Sustenance	Foundation)	ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบ

การและร้านค้าขนาดเล็กท่ีก�าลังล�าบาก	หรืออาชีพที่ว่างงาน

อย่างร้านนวดหรอืร้านซกัรดีทีม่ฝีีมือในการประกอบอาหาร	มี

รายได้

	 “ เราพร ้อมที่จะกลับมาท�าเ ค้ียวเขียวในวันหนึ่ งที่

สถานการณ์พร้อม	เพราะทั้งส�านักงานและร้านเรายังอยู่	แต่ก็

ยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะกลับมาได้แค่ไหน	เพราะการ

จัดบุฟเฟ่ต์คงไม่เกิดขึ้นแล้ว	ตอนนี้คิดว่าอาจจะท�าเป็นอาหาร

กล่อง	ส่วน	Triple	S	 เรายังท�าต่อไปได้เรื่อยๆ	 เพราะจัดการ

ง่ายกว่า	การเตรียมและปรุงไม่ยุ่งยาก	มีจุดเด่นอยู่ที่การเลือก

ใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่า”	

	 จากสถานการณ์ที่ยากล�าบากครั้งน้ี	 จะเห็นว่ามีบางร้าน

ที่ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับวิถีที่แปรเปลี่ยนเพื่อไปต่อ	 แต่มี

จ�านวนหนึ่งที่ต้องปิดตัวลงด้วยกระแสเงินสดส�ารองมีไม่พอ	

และการยื่นกู้ท�าได้ยาก	 บางร้านจึงหันมาท�าการเกษตร	 บาง

รายรวมตัวกันจัดท�าเป็นรถโมบายจ�าหน่ายสินค้าในชุมชน	

วัตถุดิบในการปรุงอาหาร	และจอดขายตามชุมชนต่างๆ	แทน	

แต่ไม่ว่าจะเป็นการปรบัตัวเองในธุรกิจเดิม	หรอืเปล่ียนทิศทาง

ไปสู่ธุรกิจใหม่	ก็ล้วนเป็นการค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัว

เองท่ีสดุ	โดยยังยนืหยดัแนวคดิเดิม	เพือ่ฝ่าวกิฤตคิร้ังนีไ้ปให้ได้
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‘ตลาดสีเขียวชุมชน’
ตลาดของคน
ห่วงใยสุขภาพ	
เชื่อมห่วงโซ่ของ
อาหารปลอดภัย
ให้ยั่งยืน	

สามารถ	สะกวี	1

ธนบูรณ์	สมบูรณ์	2

คนึงนุช	วงศ์เย็น	3

ศิริวรรณ	สิทธิกา

1	ครัวใบโหนด
2	กรีนเนอรี่
3	มูลนิธิสื่อสร้างสุข
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	 โลกการตลาดในปัจจุบัน	 ค�าว่า	 ‘เขียว’	 และ	

‘ความยั่งยืน’	 คือค�าส�าคัญในแผนธุรกิจ	 ด้วยกระแส

รกัษ์โลกมาถึงจุดของการเป็นเครือ่งมือทางการตลาด

ที่ส�าคัญ	 หากบริษัทใดไม่	 ‘เขียว’	 อาจไม่ซื้อใจคนได้

เท่า	จึงเป็นแรงเสริมชั้นดีในการช่วยปลุกให้คนหันมา

สนใจการกินอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เริ่มต้นจาก

วตัถดุบิปลอดภยั	และทีม่าของวตัถดุบิปลอดภยัก็คอื

การท�าเกษตรกรรมไร้สารเคมี	 ซึ่งแนวคิดการท�า

เกษตรกรรมแบบอนิทรย์ีหรอืเกษตรธรรมชาตช่ิวยฟ้ืน

คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กลับมาด้วย	

	 เมื่อสิ่งแวดล้อมดี	 ระบบนิเวศดี	 ความหลาก

หลายทางชีวภาพจึงเกิด	 กลายเป็นแหล่งอาหารที่

ยั่งยืน	 และสร้างความมั่นคงให้ระบบอาหารตามมา	

เป็นแนวคิดเดียวกับตลาดสีเขียว	โดยกลุ่มผู้ประกอบ

การที่เห็นความส�าคัญของการสร้างผลิตผลด้วยวิถี

เกษตรอินทรีย์	 เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยหล่อเลี้ยงผู้

บรโิภคทีส่นใจการบรโิภคเพือ่สขุภาพและความยัง่ยืน

มั่นคงทางอาหาร	ที่หลายประเทศทั้งในโลกตะวันตก

และโลกตะวันออกต่างก�าลังให้ความส�าคัญ	

‘ตลำดสีเขยีวชมุชน’ ตลำดของคนห่วงใยสุขภำพ 
เชื่อมห่วงโซ่ของอำหำรปลอดภัยให้ยั่งยืน 

	 หากย้อนเวลากลับไป	 เราจะพบว่าตลาด

สเีขยีวในประเทศไทยนัน้เกดิขึน้มานานกว่าสบิ

ปีแล้ว	โดยการท�างานของนักพัฒนาที่ส่งเสริม

การท�าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรรายย่อย

ในภูมิภาคต่างๆ	จากนั้นจึงเกิดตลาดสีเขียวใน

เมอืงตามมา	และเพิม่จ�านวนข้ึนทัง้ในกรุงเทพฯ	

และจังหวัดต่างๆ	 การกระจายตัวของตลาดสี

เขียวทั่วประเทศไทย	จึงสร้างฐานของผู้บริโภค

ให้ขยายกว้างขึ้น	 และช่วยตอกเสาเข็มแห่ง

ความมัน่คงให้กับเกษตรกรซึง่เป็นฐานแรกของ

การผลิต	

	 เราขอชวนคณุออกเดินตามเส้นทางตลาด

สีเขียวชุมชน	โดยเริ่มต้นจากใจกลางกรุงเทพฯ	

อย่างกรีนเนอรี่มาร์เก็ต	 (Greenery	 Market),	

กนิสบายใจ	ในจังหวดัอบุลราชธาน	ีและครวัใบ

โหนด	ในจังหวัดสงขลา	สามตลาดสีเขียวภาย

ใต้การสนับสนุนของ	สสส.	ทีม่วิีธบีริหารจัดการ

แตกต่างกันตามบริบทของชุมชน	 แต่สร้าง

สังคมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอินทรีย์ข้ึนด้วยมี

เป้าหมายเดียวกัน
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ตลำดสีเขียวใส่ใจโลกกลำงกรุง 
	 กรีนเนอรี่มาร์เก็ต	เกิดขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2560	โดย

กลุ่มคนรุน่ใหม่ทีใ่ช้สือ่ร่วมสมยัในการขับเคล่ือนสังคม	

ผ่านข้อมูลความรู้และแนวคิดสร้างสรรค์	 สร้างแรง

บันดาลใจและเรียนรู ้ร ่วมกัน	 ด้วยการน�าเสนอ

บทความ	คลิปวิดีโอ	เวิร์กชอปต่างๆ	รวมถึงเปิดกลุ่ม

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดผ่านกลุ่ม	Greenery	Eat	

Good,	Greenery	Challenge	กระทั่งเกิดการลงมือท�า	

จนเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การกินการใช้สินค้าที่ดีต่อ

สุขภาพของตนและของโลกไปพร้อมกัน

	 ธนบูรณ์	 สมบูรณ์	 ผู้จัดการโครงการ	 Greenery	

เล่าให้ฟังว่า	“จดุหมายของกรนีเนอรีค่อืท�าพืน้ทีเ่มอืง

หรือพื้นที่กรุงเทพฯ	 ให้เข้าถึงอาหารปลอดภัย	 โดย

เชือ่มโยงกบัเกษตรกรอนิทรย์ีและสนิค้าทีเ่ป็นมติรกับ

ส่ิงแวดล้อมให้มาเจอกัน	เราสร้างแรงบนัดาลใจให้คน

อยากกนิอาหารปลอดภยัด้วยบทความทีน่�าเสนอผ่าน

เว็บไซต์	 greenery.org	 ให้ความรู้ผ่านอินโฟ-

กราฟิก	 วิดีโอคลิปฮาวทู	 หรือเวิร์กชอปต่างๆ	

เมือ่ให้ความรูแ้ล้วถ้าเขาอยากกนิสิง่ทีเ่ราพูดถึง	

เขาจะซ้ือได้ที่ไหน	 ผักอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์

ต้องดูยังไง	 ซื้อมาแล้วกินแบบไหนได้บ้าง	 มี

คลปิสอนท�าอาหาร	เปิดกลุม่ชวนคนมาแบ่งปัน

เมนอูาหารกนั	แล้วเชือ่มโยงให้เกษตรกรและผู้

บรโิภคให้เจอกนัโดยผ่านการจดัตลาดกรนีเนอรี่

มาร์เก็ตให้คนได้มาลองซื้อลองชิมกัน”	

	 ตลาดสีเขียวใจกลางเมืองในย่านสยาม	ได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดี	 ด้วยการออกแบบ

บรรยากาศที่ไม่ได้มีเพียงแค่การซื้อขาย	แต่ยัง

มีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้เรื่อง

การกินดี	กรีนดี	ที่ตอบไลฟ์สไตล์ของคนเมือง	

เช่น	ดนตรี	เวทีเสวนา	เวิร์กชอปต่างๆ	

	 จากการจัดตลาดกรีนเนอร่ีมาร์เก็ตอย่าง

ต่อเนื่อง	ธนบูรณ์พบว่า	คนที่ใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่

ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมีช่วง

วัยหลากหลายข้ึน	 ตั้งแต่	 18	 ปีข้ึนไป	 จึงต่อ 
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ยอดผลติสนิค้าทีห่ลากหลายขึน้	เช่น	ผลติภณัฑ์

ดูแลผิว	 ของใช้ในครัวเรือน	 ไปจนถึงสินค้า

ส�าหรับเกษตรกรอินทรีย์มือใหม่ที่อยากปลูก

ผักกินเองที่บ้าน

	 เงื่อนไขของผู ้ประกอบการที่จะเข้ามา

จ�าหน่ายสนิค้าในกรนีเนอรีม่าร์เก็ต	คอืผลผลติ

เหล่านั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน	

PGS	 โดยเครือข่ายอินทรีย์ต่างๆ	 กระทั่งใน

เวลาต่อมา	 กรีนเนอรี่ได้พัฒนามาตรฐาน	

Greenery	 PGS	 ขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางของกรนีเนอรีม่าร์เกต็ทีข่ยายขอบเขต

ไปถึงกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วย	

	 “สินค้าที่มาจ�าหน่ายในตลาด	 ต้องดีต่อ

สุขภาพ	 ดีต่อส่ิงแวดล้อม	 และดีต่อสังคม”	 

ธนบรูณ์เน้นย�า้ถึงวสิยัทศัน์หลกัของ	Greenery	

PGS	 ที่ว่ากรีนเนอรี่มาร์เก็ตจะเป็นตลาดที่ส่ง

เสริมผลผลิตอินทรีย์	 อาหารปลอดภัย	 สินค้า

และบรกิารเพือ่สขุภาพ	เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	

โดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการพฒันาท่ีเช่ือมโยง

เกษตรกรอินทรีย์	ผู้ผลิต	ผู้ประกอบการสินค้า	

ผู้ให้บริการรายย่อย	และผู้บริโภค	โดยสมาชิก

มีส ่วนร่วมกันก�าหนดและด�าเนินการตาม

มาตรฐาน	มีคณะกรรมการ	คณะท�างาน	เป็น

กลไกสนับสนุน	 ขับเคลื่อนและตรวจสอบมาตรฐาน	 โดยมี

ระบบฐานข้อมลูหรอืการจดัการความรูท้ัง้ระบบ	ตัง้แต่สนิค้า	

แหล่งที่มา	 ระบบการผลิต	 กระบวนการผลิต	 กระบวนการ

รบัรอง	ด้วยระบบการตรวจสอบซึง่กนัและกนัให้เป็นไปตาม

เป้าหมายและมาตรฐานร่วม	 ทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้บริโภค

สามารถแสดงความคิดเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะ	 หรือร่วม

กิจกรรมตลาดได้

	 “ทุกร้านที่อยู่ในตลาดได้ผ่านการคัดกรองจากคณะ

กรรมการของเรามาแล้ว	 ส่วนในฝั่งของผู้ผลิตเอง	 การได้

ใบรับรองมาตรฐาน	 Greenery	 PGS	 นอกจากจะเป็นการ

รบัรองว่าได้มกีารเพาะปลูกหรอืการผลติทีไ่ม่สร้างผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพแล้ว	 ยังเป็นเคร่ืองมือทางการ

ตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้ด้วย	 การได้รับตรา

สัญลักษณ์ไปไม่ได้มีความส�าคัญเพียงแค่สามารถมาขาย

สินค้ากับช่องทางของเราได้	 แต่สัญลักษณ์น้ีสามารถน�าไป

ตดิไว้บนบรรจภุณัฑ์	หรือในช่องทางออนไลน์ของร้านค้าเอง	

ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น”	

	 สินค้าที่จ�าหน่ายในกรีนเนอรี่มาร์เก็ตจ�าแนกเป็น	 3	
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กลุ่มหลัก	

	 กลุ่มแรกคือ	 สินค้าเกษตรอินทรีย์	 ประมงพื้นบ้าน	

ปศุสัตว์ที่มีการเล้ียงด้วยวิธีธรรมชาติ	 อาหารแปรรูปที่ใช้

วัตถุดิบอินทรีย์มากกว่าร้อยละ	70	

	 กลุ่มที่สองคือ	สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ของใช้

ในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากวัตถุดิบธรรมชาติ	 เช่น	

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว	 ผลิตภัณฑ์น�้ายาต่างๆ	ของใช้จากชุมชน

ทีป่ลอดสารพษิในกระบวนการผลติ	เช่น	เสือ้ผ้าทีต่ดัเย็บจาก

ผ้าฝ้ายธรรมชาติ	 ย้อมด้วยสีธรรมชาติ	 เครื่องจักสาน	 ของ

เล่นไม้ที่ใช้สีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับเด็ก	

	 กลุ่มทีส่ามคอื	กลุม่ธรุกจิเพือ่สงัคมทีม่องประโยชน์ต่อ

สังคมเป็นหลัก	 เช่น	 สินค้าที่น�ารายได้จากการจ�าหน่ายไป

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการ	 มี

บริการนวดคลายเมื่อยล้าจากอาการออฟฟิศซินโดรมจาก

วิสาหกิจสุขภาพชุมชน

	 นอกจากนี้	กรีนเนอรี่มาร์เก็ตยังให้ความส�าคัญกับการ

ลดขยะพลาสติก	ด้วยการสนับสนุนการน�าถุงผ้า	ถุงรีไซเคิล	

หรือภาชนะแบบใช้ซ�้ามาใส่อาหารและสินค้า	ตลอด	4	ปี	(ปี	

2560-2563)	ที่จัดตลาด	

	 กระท่ังปี	2564	เมือ่โควดิ-19	ระบาดอย่าง

ยาวนาน	 ท�าให้จัดกิจกรรมใดๆ	 ไม่ได้	 กรีน- 

เนอร่ีมาร์เก็ตจึงพัฒนารูปแบบการซื้อขาย

ผลติภัณฑ์อินทรย์ีมาสูแ่พลตฟอร์มออนไลน์ช่ือ	

Greenery	Basket	เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า

ได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และช่วยเพิ่มช่องทาง

จ�าหน่ายให้กับผู้ผลิต

	 ตลาดสีเขียวอย่างกรีนเนอรี่มาร์เก็ตจึง

เป็นตัวอย่างหนึ่งของการลงมือท�าเพื่อให้ผู้ท่ี

สนใจวถิกีารกนิด	ีกรนีด	ีในเมอืงหลวงและห่าง

ไกลแหล่งผลิต	 เข้าถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

อินทรีย์ที่ปลอดภัย	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ง่ายขึ้น	 สร้างสะพานให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้

มาพบปะ	เกดิการซ้ือขายทีท่�าให้ผูบ้รโิภคเข้าใจ

ทีม่าของผลผลติและสร้างมิตรภาพระหว่างกนั

กินสบำยใจ ตลำดปลอดภัย
ที่มอบควำมสบำยใจให้กำรกิน 
	 การเติบโตของสังคมเกษตรอินทรีย์ใน
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หลายจังหวัดภาคอีสาน	 แสดงถึงความต่ืนตัว

ของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ไม่เพียงแค่สร้างการ

เปล่ียนแปลงในจานอาหาร	แต่ยงัสร้างรายได้ที่

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามไปด้วย

	 ดงัเช่น	‘ห้างสนีุย์’	ห้างสรรพสนิค้าท้องถิน่

ในจังหวัดอุบลราชธานี	 ที่เป็นช่องทางการเข้า

ถงึผลผลิตอนิทรย์ีจากเกษตรกรในจงัหวดั	โดย

ท�างานร่วมกบัโครงการพฒันาอาหารปลอดภยั

ด้วยเกษตรอนิทรย์ีอย่างยัง่ยนืเพือ่สขุภาวะทีดี่

และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ	และโครงการกิน

สบายใจ	 ภายใต้การด�าเนินงานของมูลนิธิสื่อ

สร ้างสุข	 ด ้วยการเป ิดพื้นที่ ให ้ เครือข ่าย

เกษตรกรอินทรย์ีกินสบายใจ	น�าผลผลติทีไ่ด้รบั

การรับรองมาตรฐาน	 PGS	 กินสบายใจ	 มา

จ�าหน่าย	 เร่ิมตั้งแต่การจัดงานเทศกาลกิน

สบายใจ	ห่างไกลโรค	ครัง้ที	่1	เมือ่ปี	2555	เพือ่

สื่อสารเรื่องความมั่นคงทางอาหาร	 และเป็น

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ผลิต	 ผู้

บริโภค	 และหน่วยงานของจังหวัดที่สนับสนุน

เกษตรกรอินทรีย์	 จนมีการจัดเทศกาลกินสบายใจ

อย่างต่อเนื่องทุกปี	 รวมถึงเปิดตลาดนัดสีเขียวกิน

สบายใจ	ในซูเปอร์มาร์เก็ต	ชั้น	1	ทุกวันเสาร์มาตั้งแต่

ปี	2558	และพัฒนามาสู่การติดตั้ง	‘ตู้ผักกินสบายใจ’	

เกิดร้าน	 ‘กินสบายใจช็อป’	 เปิดขายวันศุกร์ถึงวัน

องัคาร	และตัง้เป้าเปิดขายทุกวนัในอนาคต	พร้อมเปิด

ช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์	 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู ้

บริโภคสามารถเลือกซือ้ผกัสดๆ	จากเครือข่ายได้ง่าย

ขึ้นด้วย

	 นอกจากห้างสุนีย์แล้ว	กินสบายใจยังผลักดันให้

เกิดตลาดสีเขียวในต่างอ�าเภอขึ้นในปี	 2562	 ได้แก	่

ตลาดกนิด	ีอ�าเภอนาเยยี,	ตลาดสร้างสขุโรงเรยีนบ้าน

คเูมอืง	อ�าเภอวารนิช�าราบ,	ตลาดสเีขยีวโรงพยาบาล

มะเร็ง	 และตลาดสีเขียวที่สวนสาธารณะห้วยวังนอง	

อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	 ซึ่งเกิดขึ้นจากการท�างาน

ร่วมกนัของหลายภาคส่วนของจงัหวดัอบุลราชธานีทัง้

หน่วยงานรัฐ	เอกชน	และภาคประชาสังคม	

	 คนึงนุช	วงศ์เย็น	ผู้จัดการมูลนิธิสื่อสร้างสุข	เล่า

ถึงปัญหาที่ผ่านมาของเกษตรอินทรีย์และโภชนาการ
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ในจังหวัดอุบลราชธานีว่า	 เกิดจากเกษตรกรขาดการ

ท�าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและประสบปัญหาภัย

พบิตั	ิรวมถงึขาดมาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีทีส่อดคล้อง

กบัท้องถิน่	ด้านผูบ้รโิภคกป็ระสบภาวะทพุโภชนาการ

และบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย	 โครงการกินสบายใจ

จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและ

การบริโภคท่ียั่งยืน	 และเตรียมพร้อมรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ	 โดยท�างาน

ตลอดห่วงโซ่อาหาร	

	 การท�างานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในช่วงต้นยังมี

ความกระจัดกระจาย	แต่หมุดของการเปลี่ยนแปลงที่

เห็นเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อห้างสุนีย์ให้พื้นที่จัดงาน

เทศกาลกินสบายใจ	 และเปิดตลาดนัดสีเขียวกิน

สบายใจขึน้	หลงัจากนัน้ก็มกีารพฒันามาตรฐาน	PGS	

กินสบายใจ	ขึ้นในปี	2560	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

แก่ผู้บริโภค

	 “PGS	กินสบายใจ	มีลักษณะเฉพาะคือ	เป็นการ

สร้างความร่วมมอืระหว่างหลายหน่วยงาน	โดยมเีป้า

หมายในการส่งเสริมเกษตรกรชาวบ้านท่ีไม่ใช่แค่การ

ตรวจรับรองแปลง	 แต่ท�างานให้ความรู้และการส่ง

เสริม	 ทั้งการลงตรวจแปลงและส่งเสริมการตลาด

ตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปถึงตัวจังหวัด	 ในพื้นท่ีท่ีมี 

นโยบายอาหารปลอดภัยอย่างโรงพยาบาล	

ทางโรงพยาบาลก็จะเชื่อมเกษตรกรในการ 

รับซือ้ผลผลิตเข้าครัวของโรงพยาบาล	และเปิด

ตลาดนัดสีเขียว	 ท�าให้เกิดการท�างานและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง”	

	 ตลาดสีเขยีว	จงึเป็นหวัใจในการขบัเคลือ่น	

โดยมรีะบบรับรองมาตรฐาน	PGS	กนิสบายใจ	

เข้ามาสร้างความสบายใจให้แก่ผู้บริโภค

	 “เมื่อมีผลผลิตจากเกษตรกรแล้วก็ต้องมี

ตลาดรองรับในพื้นที่ 	 เพราะเกษตรกรไม่

สามารถส่งผักไปจ�าหน่ายไกลๆ	ได้	การจะส่ง

เสริมเรื่องการกินผักที่ปลอดภัยจะต้องมีตลาด

ที่น�าเกษตรกรสามารถน�าผลผลิตที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐานมาขายได้	 และมีผู้บริโภคมา

ซื้ออย่างเห็นจริงและจับต้องได้	 ถ้าผลผลิตท่ี

เกษตรกรน�ามาขายหลายคนัรถน้ันขายหมด	ก็

แสดงว่าในชุมชนมีการกินผักมากขึ้น”

	 การประกันราคาผลผลิต	 เป็นอีกกลไก

หนึ่งที่ถูกน�ามาใช้	โดยตู้ผักกินสบายใจ	ซึ่งเปิด

ให้เกษตรกรน�าผลผลิตมาวางจ�าหน่ายเป็น

สินค้าประจ�าของห้างสุนีย์	 และมีการประกัน

ราคาผลผลิตที่เกษตรกรพอใจตลอดทั้งปี	และ

พร้อมทีจ่ะเพิม่การรับผลผลิตอีกหากเกษตรกร

สามารถผลิตได้	

	 โควิด-19	เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของการ

เปล่ียนแปลงช่องทางการจ�าหน่าย	 จากเดิมที่

วางสินค้าจ�าหน่ายหน้าร้านรอให้ผู้บริโภคเดิน
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เข้ามาจับจ่าย	 ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถซื้อ

ผลผลิตได้ทางร้านค้าออนไลน์	 ‘กินสบายใจ

ช็อป’	ได้เช่นกัน

	 “เพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	เรา

จึงเปิดให้ซื้อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กกินสบายใจ	

และกินสบายใจช็อป	 มีบริการส่งเดลิเวอรีใน

รัศมี	 10	 กิโลเมตรรอบๆ	 เมืองอุบลราชธานี	

โดยท�างานกับผู้ให้บริการเดลิเวอรีในท้องถ่ิน	

อย่าง	Eatder,	UbonHeu,	Food	Panda,	Grab	

Food,	 Fastubon	 ซึ่งเป็นการท�างานรูปแบบ

ใหม่ของเขาด้วย	เพราะทีผ่่านมาเดลเิวอรจีะส่ง

แค่อาหารส�าเร็จรูป”

	 เพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่ดึงดูด	 ผลผลิตของ

เกษตรกรจะถูกน�ามาถ่ายภาพให้ดูสวยงาม	

และบอกเล่าถึงแหล่งท่ีมาของอาหาร	ไปจนถึง

เกษตรกรผู้ผลิต	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้เส้นทาง

ของอาหาร	ท�าให้เกิดการเรยีนรูร่้วมกันว่า	ก่อน

จะน�าผลผลิตมาสู ่ตัวกลางเพื่อส่งต่อให้ผู ้

บรโิภค	เกษตรกรต้องคดัคณุภาพผกั	ตดัแต่งให้

สะอาดสวยงาม	มบีรรจภัุณฑ์ทีดึ่งดูดใจ	เพ่ือให้

ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ	

	 	คนึงนุชเล่าว่า	รายได้ที่เกิดจากช่องทาง

ออนไลน์เพียงพอส�าหรับค่าต้นทุนผัก	 และมี

ก�าไรเหลือเล็กน้อยเป็นค่าบริหารจัดการและ

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	 เนื่องจากห้างสุนีย์ให้

ใช้พื้นที่ร้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ที่ส�าคัญคือเป็นช่องทางที่

เกษตรกรพงึพอใจ	เพราะกินสบายใจชอ็ปรับซือ้ในราคาทีส่งู

กว่าราคาตลาดกลางร้อยละ	30	และมรีาคาขายทีส่งูกว่าการ

ไปซือ้หน้าร้าน	แต่จะมกีารสือ่สารสิง่เหล่านีใ้ห้ผูบ้รโิภคเข้าใจ

อย่างชัดเจนถึงเหตุผลในการตั้งราคา

	 ด้วยรูปแบบการท�างานที่มีการเก้ือหนุนช่วยเหลือกัน

ของคนในพืน้ที	่เช่นทีผู่บ้ริหารห้างสุนย์ีมองเหน็ความส�าคญั

ของอาชีพเกษตรกร	 และต้องการให้เกษตรกรยึดการท�า

เกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงนั้น	 จึงท�าให้

เกดิธรุกจิสเีขียวทีเ่ป็นธรรมขึน้ในท้องถิน่	และกลุ่มเกษตรกร

รุ่นใหม่ทีส่นใจการท�างานในรูปแบบนีเ้กดิความตืน่ตวั	ซึง่ต่อ

ไปจะกลายเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนเครือข่าย

เกษตรกรอินทรีย์กินสบายใจ	 และตลาดสีเขียวกินสบายใจ	

ให้เติบโตอย่างมั่นคงขึ้นอีกในอนาคต	
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ครวัใบโหนด ตลำดสีเขยีวชุมชนทีมี่รำกฐำนมัน่คง
จำกกลุ่มออมทรัพย์
	 บนถนนสาย	 408	 ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการสัญจร

ระหว่างเมืองของชาวจังหวัดสงขลา	เมื่อเดินทางมาถึงพิกัด

คาบสมุทรสทิงพระ	 ต�าบลชิงโค	 อ�าเภอสิงหนคร	 จังหวัด

สงขลา	จะพบกบัร้านอาหารแห่งหนึง่ทีว่างตัวเป็นร้านอาหาร

เพื่อสุขภาพ	 แต่เบื้องหลังของร้านอาหารพื้นบ้านที่รสชาติ

กลมกล่อมจากวัตถุดิบสดใหม่ไร้สารพิษในท้องถิ่นและมี

บทบาทหน้าที่มากกว่าขายอาหารนั้นน่าสนใจย่ิง	 เพราะน่ี

สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	ความร่วมใจกันของชุมชน

คอืหวัใจของการสร้างความม่ันคงทีค่รอบคลมุในทกุมติอิย่าง

แท้จริง

	 ครวัใบโหนดแห่งนีไ้ม่มีใครคนใดคนหนึง่เป็นเจ้าของ	แต่

เป็นครัวของชุมชนที่สมาชิกช่วยกันดูแล	 ซึ่งสมาชิกที่ว่าน้ัน	

คอืสมาชกิกลุม่ออมทรพัย์ในคาบสมทุรสทงิพระ	ทีต่ัง้ขึน้เมือ่

ปี	 2533	 เพื่อโอบอุ้มเกื้อกูลความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

เดียวกัน	 ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและ

ด�ารงชีวิต	 ด้วยการบริหารจัดการที่เข้าใจง่าย	

และน�าผลก�าไรไปท�ากิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม

รายได้	 เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน	 และเป็น

สวสัดกิารให้กบัสมาชกิ	จากสมาชกิแรกเริม่ท่ีมี

เพยีง	33	คน	ปัจจบุนัมจี�านวนสมาชกิมากกว่า	

7	พนัคน	จนเป็นกลุม่ทีม่บีทบาทส�าคญัในงาน 

บูรณาการจังหวัดสงขลา	 งานพัฒนาชุมชน	

เชื่อมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้และ

ให้ความช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ	ฯลฯ

	 สามารถ	สะกวี	ที่ปรึกษาครัวใบโหนด	ซึ่ง

ท�างานร่วมกบักลุม่ออมทรพัย์มาตัง้แต่ต้น	ฉาย

ภาพวิถีชีวิตของชาวคาบสมุทรสทิงพระให้ฟัง

ว ่า	 ชุมชนแห่งนี้ประกอบอาชีพท�าโหนด	

(น�้าตาลโตนด)	 ท�านา	 และหาเล	 (ท�าประมง)	

หรือที่เรียกกันว่า	 ‘โหนด	 นา	 เล’	 โดยเฉพาะ

น�า้ตาลโตนดของชาวบ้านในกลุ่มออมทรพัย์นี	้

ครั้งหนึ่งเคยท�าตลาดได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น	

ด ้วยมีผู ้ประกอบการจากญี่ปุ ่นประทับใจ

กระบวนการผลิตท่ีเป็นภมูปัิญญาท้องถ่ิน	และ

มีแนวคิดในการรักษาภูมินิเวศ	 แต่การเปิด
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ตลาดในญ่ีปุ่นไม่เป็นไปดังฝัน	 เพราะผู้บริโภค

ชาวญีปุ่น่มคีวามเป็นชาตนิยิมสงู	จงึไม่สามารถ

ท�ายอดขายได้ตามเป้า	แม้ผูป้ระกอบการจะชืน่

ชอบแค่ไหนก็จ�าต้องยุติลง	

	 นั่นเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ช้ีให้เห็นว่า	 การ

หวังพึ่งพาคนอื่นไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนในการ

แก้ปัญหาความยากจน	เป็นสิง่ทีช่าวคาบสมุทร

สทิงพระเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง	

ท�าให้สมาชกิกลุ่มออมทรพัย์ซึง่สบืสานวถิชีวีติ

ดั้งเดิมเป็นแนวทางการด�าเนินชีวิต	 ตระหนัก

ถงึความส�าคญัของการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟคูวาม

หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน	 ว่าความ

สมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 จะน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง

ยั่งยืนและสามารถยืนด้วยขาของตนอย่างเข้ม

แข็งได้

	 ท่ามกลางการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ที่รุกล�้าเข้ามาในจังหวัดสงขลา	ครัวใบโหนดจึง

เกิดขึ้นในปี	 2553	 จากการร่วมใจอีกครั้งของ

สมาชิก	 ภายใต้แนวคิด	 ‘ครัวชุมชนเพื่อคนทั้ง

มวล’	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	

	 “เครือข่ายชาวบ้านใช้ครัวใบโหนดเป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นสังคม	 โดย

เฉพาะเรื่องวิกฤติสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก

ของประเทศไทย	 แกนน�าของครัวใบโหนด

เตบิโตมาจากเกษตรกรรมทางเลอืกและอาหาร

ปลอดภัย	ดังนั้นครัวใบโหนดจึงมีบทบาทหลัก

คือ	 หนึ่ง	 เป็นพื้นที่รองรับเรื่องอาหารการกิน

เพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค	 โดยผลผลิตท่ีน�ามาปรุงอาหาร	

มาจากกลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ที่ผลิต

วัตถุดิบอินทรีย์	 ซึ่งเป็นบทบาทที่เราพยายามเชื่อมต่อ

ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค	

	 “ประการทีส่อง	ครัวใบโหนดเป็นศนูย์เรียนรู้ของคนท้อง

ถิ่น	ดังนั้นที่นี่จึงไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหาร	เรามีห้องประชุมที่

จดัเวทปีระชมุบ่อยคร้ัง	ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับเร่ืองความ

มั่นคงทางอาหารและเรื่องอาหารปลอดภัย	เรื่องพันธุกรรม

พชื	การอนรัุกษ์พืชพนัธุพ์ืน้ถิน่	การอนรัุกษ์ฟ้ืนฟูความหลาก

หลายของทรัพยากร	 ระบบนิเวศท้องถิ่น	 ไปจนถึงเร่ืองข้อ

ตกลงทางการค้า	 โดยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้

ความรู้แก่แกนน�าคนในท้องถิ่น	แล้วแกนน�าน�าความรู้เหล่า
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นี้ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อีกทอดหนึ่ง

	 “ประการทีส่าม	ครวัใบโหนดเป็นเครือ่งมอืในการเชือ่ม

ต่อกบัองค์กรภายนอก	ไม่ว่าองค์กรรัฐหรอืภาคปีระชาสงัคม	

เช่น	เมือ่เกดิภยัพบัิต	ิครวัใบโหนดจะท�าหน้าทีศ่นูย์ประสาน

งานความช่วยเหลือในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง”

	 การให้ความส�าคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและ

อาหารปลอดภัยของครวัใบโหนด	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

สสส.	และมูลนิธิชีววิถีที่ท�างานประเด็นนี้อยู่ด้วย	ท�าให้เกิด

ความร่วมมอืในการท�างานขบัเคลือ่นเรือ่งอาหารในเวลาต่อ

มา	อาท	ิสร้างความตระหนกัถงึพษิภยัของสารเคมใีนอาหาร

กลางวนัของเด็กในโรงเรยีน	การสนบัสนนุเครือข่ายเกษตรกร

อินทรีย์	การจัดตลาดนัดพืชผักปลอดสารพิษที่ครัวใบโหนด	

	 “เรื่องอาหารกลางวันในโรงเรียน	 เราเริ่มต้นท�าใน	 4	

อ�าเภอ	คือสิงหนคร	 สทิงพระ	 กระแสสินธุ์	 ระโนด	 โดยรุก 

ทีละอ�าเภอ	 เริ่มต้นที่สิงหนคร	 ซึ่งมีทั้งหมด	 40	 โรงเรียน	

กระบวนการของเราคือเข้าไปท�างานกับแกนน�าครู	 เชิญ

วทิยากรมาให้ความรู	้มโีรงเรยีนหนึง่ชือ่โรงเรยีนวดับ้านพร้าว	

ที่ต�าบลท�านบ	ครูที่มาอบรมสนใจท�าเรื่องนี้มาก	แต่การจะ

เปลี่ยนในตอนแรก	 ครูก็ต้องต่อสู้เชิงความคิดกับแม่ครัว

เหมือนกัน	 ตอนหลังเอาแม่ครัวมาประชุมด้วยจนเขาเข้าใจ	

และจัดหาพืชผักอินทรีย์	ผักพื้นบ้าน	และปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก	 ตอนแรกๆ	 เด็กไม่

กินผักเลย	ใส่นิดเดียวก็ยังเขี่ยทิ้ง	กลับไปฟ้อง

พ่อแม่	 พ ่อแม่ก็ไม ่พอใจเพราะเขาไม่ได ้

ตระหนกัเรือ่งนี	้เขาโตมากบัหมป้ิูง	ไก่ทอด	และ

ร้องหาแต่ร้านสะดวกซื้อ	

	 “สุดท้ายเราสรุปบทเรียนกับครูว่า	 ให้

นกึถงึตอนทีพ่วกเราเป็นเด็ก	เรากนิตามพ่อแม่	

เรากินน�้าพริกตั้งแต่เด็ก	แต่สมัยนี้ที่มันเปลี่ยน

ไปเพราะระบบอาหารเปลี่ยน	เราไม่ควรกังวล

ว่าเด็กจะกินอาหารแบบผู้ใหญ่ไม่ได้	 เราฝึกให้

เขากิน	 เคยท�าแกงข้ีเหล็กแบบไม่ขมให้เด็กกิน	

เด็กร้องไห้เลย	 แต่ตอนน้ีเขากินได้แล้ว	 เด็ก

โรงเรยีนน้ีกินผกัได้หมดทุกชนิด	เราใช้วธิค่ีอยๆ	

เสริมเข้าไปในเมนู	 ผลไม้ก็ประยุกต์มาเป็นผล

ไม้พืน้บ้าน	แล้วครัวใบโหนดจดัค่ายเยาวชน	มี
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กิจกรรมให้เด็กได้ท�าอาหารกินเองทุกปี	มีการ

แข่งขนัประกวดเมนอูาหาร	เดก็ทีผ่่านการปรบั

เปล่ียนเรื่องกินมาแล้วเขาสามารถท�าได้	 และ

เด็กเหล่านี้เขาเอาความรู ้ไปส่งต่อให้คนใน

ครอบครัวของเขา

	 “ครัวใบโหนดรณรงค์ให้เกษตรกรท�า

เกษตรอนิทรย์ีด้วย	เมือ่เกษตรกรมีผลผลติ	เรา

จึงสร้างตลาดนัดขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตของ

เกษตรกร	เริม่แรกเราเปิดตลาดเช้าในวันพฤหัส	

จนติดตลาดแล้วเราจึงเพิ่มวันอาทิตย์	 วัน

องัคาร	และวนัเสาร์	ตลาดเราเพิง่เริม่เม่ือเดอืน

มิถุนายน	ปี	2563	จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป	ใน

อนาคตก็อยากจะให้มีตลาดเช้าทุกวัน	 และ

พัฒนาให้เป็นศูนย์ตลาดขายส่งเพื่อกระจาย

สินค้าอินทรีย์	 โดยตลาดจะเป็นเครื่องมือใน

การรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภครู้เท่าทันโลก

ที่ผูกขาดทางการค้า	 และสร้างวิกฤติอาหารที่

เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ	 นั่นคือเป้าหมายใหญ่

ของเรา”

	 จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงเข้ม	

โควดิ-19	ระบาดอย่างหนกัหน่วง	แต่ตัง้แต่เกดิ

วกิฤติ	สามารถตอบอย่างภาคภมูว่ิา	ตลาดครวั

ใบโหนดไม่เคยปิดท�าการเลยสักวัน	 ด้วย

มาตรการป้องกนัทีไ่ด้รบัการยอมรบั	และสถาน

ที่ที่กว้างขวาง	 ท�าให้จัดพื้นที่การขายได้อย่าง

สบายไม่หนาแน่น	

	 “เรายืนหยัดให้คนในชุมชนเห็นว่า	 เราจัดมาตรการ

ป้องกันได้	ตอนนั้นตลาดสดในชุมชนปิด	ลูกหลานชาวบ้าน

ตกงาน	รายได้ไม่มี	 โควิดกระทบทุกกลุ่มคน	เศรษฐกิจของ

ชาวบ้านไม่ได้อยู ่ด ้วยการเกษตร	 รายได้หลักของคน

คาบสมุทรสทิงพระส่วนใหญ่มาจากลูกหลานที่ไปท�างานใน

เมือง	 แต่ฐานออมทรัพย์ที่เราท�ากันมานานสามารถรองรับ

วิกฤติตรงนี้ได้ระดับหนึ่ง	 ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการ

แบบยืดหยุ่น	 กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกท�าให้รับรู้

ข้อมูล	2	ทาง	เราจึงมีเงินกองทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกที่ติด

เชือ้โควิดและมเีงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชกิทีเ่สียชวิีตจาก

โควิด	เราแจกพันธุ์ผัก	พืชยืนต้น	ฟ้าทะลายโจรให้ชาวบ้าน	

เราส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจด้วย

ดอกเบี้ยที่ลดลงครึ่งหนึ่ง	 และให้ดอกเบี้ยต�่าพิเศษส�าหรับ

สมาชกิกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ไปท�าเกษตรอินทรีย์	การบริหาร

จัดการของเราไม่ยึดติดกับความคิดเดิม	 แต่ประยุกต์ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์”

	 จากการเป็นกลุ่มออมทรัพย์ชมุชน	ขยับตวัเองมาสู่ครวั

ใบโหนดทีอ่อกแรงขบัเคลือ่นการผลติและบรโิภคผกัอนิทรย์ี

และผักพื้นบ้าน	 และตั้งเป้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความมั่นคง

ทางอาหารเพื่อสุขภาวะที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 “ถ้าบรรลุเป้าหมายเรื่องการท�าตลาดค้าส่งอินทรีย์ได้	

เราจะมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค

ตระหนักถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบอาหาร	เราจะมีผู้

ผลิตและผู้บริโภคเป็นแกนน�าในการสร้างเครือข่ายและสร้าง

คน	และชุดความรู้ที่เหมาะกับท้องถิ่นชุมชนก็คือองค์ความ

รูท้ีม่าจากเกษตรกรและผูบ้รโิภคทีม่ปีระสบการณ์นัน่แหละ”
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ธุรกิจเกื้อกูลสังคม	
สู่การสร้างสังคม
อินทรีย์อย่างยั่งยืน
อรุษ	นวราช	1

ชฤทธิพร	เม้งเกร็ด	2

ศิริวรรณ	สิทธิกา

1-2	มูลนิธิสังคมสุขใจ
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	 เส ้นทางการเติบโตของสังคมอินทรีย ์ โดย

สามพรานโมเดล	เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2548	ณ	สวน

สามพราน	โดยอรุษ	นวราช	ทายาทรุ่นสามของสวน

สามพราน	 ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

นครปฐม	ทีเ่ริม่ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของธรุกิจ	จน

พัฒนามาสู่	 ‘สามพรานโมเดล’	 แนวคิดการท�าธุรกิจ

เกื้อกูลสังคม	ที่น�าไปสู่การขับเคลื่อน	‘สังคมอินทรีย์’	

ให้เติบโตขึ้น

	 ปัจจุบันอรุษสวมหมวกเลขานุการมูลนิธิสังคม

สขุใจ	ทีข่บัเคลือ่นสามพรานโมเดล	และนายกสมาคม

ผู้บริโภคอินทรีย์ไทย	 ซึ่งมีบทบาทในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตลอดทั้งต้นน�้า	กลางน�้า	จรด

ปลายน�้า	 เขาย้อนเล่าถึงแนวคิดเริ่มต้น	 ก่อนที่เร่ือง

ราวจะด�าเนินต่อมาถึงวันนี้	และก้าวต่อไปในอนาคต

	 “พื้นฐานเราไม่ได้เป็นเอ็นจีโอหรือท�าธุรกิจเพื่อ

สังคม	เราท�าธุรกิจ	ในตอนนั้นก็มองในมุมของการได้

สินค้าจากเกษตรกรอินทรีย์มาเป็นจุดขายให้โรงแรม	

แต่การจะได้มาซึ่งสินค้า	 มันไม่ได้เป็นแค่การให้เขา

ธุรกิจเกื้อกูลสังคม 
สู่กำรสร้ำงสังคมอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน

ผลติในรปูแบบอนิทรย์ีและเราไปซือ้แล้วจบ	เรา

ต้องไปท�าความเข้าใจกับเขา	 ไปร่วมพัฒนาให้

เขาได้ท�าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง”

	 จากท่ีเริ่มท�าเกษตรอินทรีย์บนพื้นท่ีกว่า	

30	 ไร่ในสวนสามพรานเพื่อผลิตวัตถุดิบเอง	 

อรุษเร่ิมสนับสนุนให ้เกษตรกรในจังหวัด

นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง	 เปลี่ยนรูปแบบ

การผลติจากเกษตรเคมมีาสูเ่กษตรอนิทรย์ีเพือ่

ส่งสินค้าให้กับโรงแรม	 จนเกิดการรวมกลุ่ม

ท�างานในฐานะพันธมิตรบนฐานการค้าท่ีเป็น

ธรรม	นอกจากวัตถุดิบที่เป็นของสด	ยังมีการ

แปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ใน

เวลาต่อมา	

	 “เรามองว่าเกษตรกรคือพาร์ตเนอร์ทาง

ธุรกิจของเรา	 และการพัฒนาของเราทุกอย่าง

อยูบ่นฐานของธรุกจิเกือ้กลูสังคม	ค�าว่าเกือ้กลู

คอืเราเป็นพาร์ตเนอร์กนั	เตมิเตม็ซึง่กนัและกนั	

และช่วยกันยกระดับ	 ต่างจากการเป็นธุรกิจ
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เพื่อสังคมที่เหมือนเราไปช่วยเขามากกว่า”

	 สามพรานโมเดลใช้กลไกธุรกิจเป็นตัวน�า	 ด้วย

เหตุว่าถึงที่สุดแล้วเกษตรกรอินทรีย์จะเติบโตอย่าง

แข็งแรงได้ต้องมีตลาดที่แน่นอน	อรุษจึงสร้าง	‘ตลาด

สขุใจ’	ซึง่จ�าหน่ายผลติภัณฑ์จากเกษตรกรอนิทรย์ี	ขึน้

ในพืน้ทีข่องสวนสามพราน	แล้วจงึขยับมาสู่การก่อตัง้

มูลนิธิสังคมสุขใจ	โดยการสนับสนุนของ	สสส.	

	 “ผมมาจากมมุของตลาด	กม็คีวามเข้าใจว่าตลาด

มนัต้องน�า	มนัไม่มปีระโยชน์เลยท่ีเราจะไปให้เขาผลติ

โดยไม่มตีลาดรองรบั	และเราต้องเข้มงวดในมาตรฐาน	

เพราะถ้าสามพรานโมเดลหย่อนเรื่องมาตรฐานก็จะ

ขาดความเชื่อมั่นกับลูกค้า	 และสุดท้ายคนที่จะเดือด

ร้อนก็คือเกษตรกรเอง”

	 สามพรานโมเดลจงึส่งเสริมให้เครอืข่ายเกษตรกร

ท�างานภายใต้ระบบรบัรองแบบมส่ีวนร่วม	(Participa-

tory	 Guarantee	 System:	 PGS)	 โดยอ้างอิงกับ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับในระดับสากล	

ท�าให้ตลาดสขุใจได้รบัการยอมรบัในกลุม่ผูบ้รโิภคด้วย

ดีเสมอมา	 ซึ่งเบื้องหลังของการขับเคลื่อนนี้คือการ

เรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อ

	 “เรามีพีจีเอสเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการกลุ่ม	 และพัฒนาให้เขาท�าธุรกิจเป็น	

ค้าขายเป็น	 โดยเราเป็นพี่เล้ียงให้	 น่ันคือเป้า

หมายของสามพรานโมเดล	 เราค่อยๆ	 เรียนรู้

กนัไป	ท�าไปถอดบทเรียนไป	การขับเคลือ่นมัน

คือการลองผิดลองถูกระยะยาว	ต้องลองอะไร

ใหม่ๆ	 ที่ไม่ติดกรอบเดิมๆ	 สิ่งที่เราท�ามา

ทัง้หมดผมว่าเป็นการออกนอกกรอบตลอด	ถ้า

ไม่ออกนอกกรอบมันก็จะไม่เกิดการพัฒนา”	

	 “ส่ิงที่เราท�าคือดึงคนในห่วงโซ่อาหารมา

เป็นพาร์ตเนอร์กันและเชือ่มโยงกนัให้ตรงทีส่ดุ	

และให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม	ซึ่งก็

คือการที่เราเปลี่ยนจากระบบที่เคยขายผ่าน

พ่อค้าคนกลาง	และเร่ิมต้นท�างานกบัเกษตรกร	

โดยที่เรามาจากมุมของธุรกิจ	 ก็ท�าให้สามารถ

ชวนธุรกิจอ่ืนเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรได้ค่อน

ข้างเร็ว	 ซึ่งเราต้องช้ีให้เขาเห็นว่าเขาจะได้

ประโยชน์ทางธุรกิจด้วย”	
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ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์
ด้วยกำรท่องเที่ยว
	 เพ่ือขับเคลื่อนสามพรานโมเดล	 มูลนิธิ

สังคมสุขใจจึงก่อตั้งขึ้นในปี	 2557	 และจด

ทะเบียนบริษัท	 สุขใจออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อ

สังคม	จ�ากัด	สนับสนุนการกระจายสินค้าจาก

เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ไปสู่ช่องทางตลาด

อ่ืนๆ	 มีเป้าหมายหลักคือการสร้างสังคม

อินทรีย์ให้เติบใหญ่และแข็งแรงยิ่งขึ้น	 โดย

อาศัยแรงหนุนของพันธมิตร

	 ซึ่งค�าว่า	 ‘พันธมิตรทางธุรกิจ’	 ในความ

หมายของสามพรานโมเดลน้ัน	 หมายรวมถึง

ผูค้นทัง้ห่วงโซ่อาหารตัง้แต่ต้นน�า้จรดปลายน�า้	

นอกจากเกษตรกรแล้ว	จงึมทีัง้ผูป้ระกอบธรุกจิ

โรงแรม	 ร้านอาหารรายใหญ่และรายย่อมที่

มองเห็นความส�าคัญของการสร ้างสังคม

อินทรีย์ให้เกิดขึ้น	 ทั้งในแง่การเป็นผู้บริโภค

โดยตรงด้วยการรับซื้อผลผลิต	 หรือร่วมกัน

พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แล้วส่งวัตถุดิบเข้าสู่

การแปรรูป	 เช่น	 ร่วมกับพีทีทีจีซี	 (PTTGC)	

บริษัทในกลุ่ม	ปตท.	พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

เพื่อผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วม,	 ปฐม	 ธุรกิจ

แปรรูปของสวนสามพราน	หรือท�าโครงการ	Farm	to	Func-

tions	ร่วมกบัส�านกังานส่งเสริมการจดัประชมุและนทิรรศการ	

(TCEB)	 และโครงการการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์	 Organic	

Tourism	ร่วมกบับรษิทัแลบ็อาหารยัง่ยนื	(ประเทศไทย)	และ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	โดยได้รับการสนับสนุนจาก	

สสส.

	 การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์	 เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือส�าคัญ

ในการขับเคล่ือนสังคมอินทรีย์	อรุษให้มมุมองของผูท้ีเ่ตบิโต

มากบัธรุกจิท่องเทีย่วว่า	“การท่องเท่ียวคอืการทีผู่บ้รโิภคไป

กิน	 ไปเรียนรู้	 ไปเที่ยว	 ไปพัก	 แล้วผู้ประกอบการการท่อง

เที่ยวก็ซื้อวัตถุดิบอาหารกับทางเกษตรกร	เพียงแต่ไม่ได้ซื้อ

ตรง	 เราจึงเชื่อมโยงตรงนี้โดยให้ผู้ประกอบการโรงแรมและ

ร้านอาหารเป็นแกนในการขับเคลื่อน	 โดยเช่ือมโยงกับ

เกษตรกรก่อน	เพือ่น�าวตัถดิุบอนิทรีย์มาบรกิารให้กบันกัท่อง

เทีย่ว	แล้วเขาสามารถจดัทรปิพานกัท่องเทีย่วไปเทีย่วฟาร์ม

ได้	เพือ่พาลกูค้าไปท�าความเข้าใจสิง่ทีโ่รงแรมและร้านอาหาร

ก�าลังขับเคลื่อนอยู่

	 “แต่การจะพาลูกค้าไปเที่ยวฟาร์ม	 ผู้ประกอบการต้อง

คดิก่อนว่าจะเชือ่มโยงเกษตรกรกลุ่มไหน	ซือ้วตัถุดบิจากเขา	

พอซ้ือแล้ว	 เข้าใจการท�างานของเกษตรกรแล้ว	 ค่อยออก

โปรแกรมท่องเที่ยว	 ซึ่งการพาลูกค้าไปเที่ยวไม่ใช่แค่ไปดูว่า
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ผักชนิดน้ีปลูกยังไง	 แต่ให้ไปดูและท�าความ

เข้าใจว่า	 คุณท่ีเป็นนักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วม

ในการขบัเคลือ่นหรอืสร้างการเปลีย่นแปลงได้

ยงัไง	คุณได้ท�าให้เกษตรกรคนนีห้ยดุใช้สารเคมี

แล้วมาท�าเกษตรอินทรีย์ได้	 แล้วชีวิตเขาดีข้ึน

ยังไง	 เขาดีขึ้นเพราะคุณมาเป็นลูกค้าเขา	 คุณ

ท�าให้เขาได้มโีอกาสตรงน้ี	เป็นการท�าให้เหน็ว่า

ผู ้บริโภคมีความส�าคัญมากในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลง	

	 “เราต้องการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	

(Change	 agent)	 เป้าหมายของสามพราน

โมเดลคือ	เปลี่ยนทุกคนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด

การเปลีย่นแปลง	เกษตรกรก็เป็นได้ด้วยการดึง

เกษตรกรคนอื่นมาท�าเกษตรอินทรีย์ด้วยกัน

และสามารถท�าธุรกิจเป็น	 ผู ้ประกอบการ

โรงแรม	 ร้านอาหาร	 ก็ชวนเพื่อนในกลุ่มธุรกิจ

เดียวกันมาเปลี่ยนวิธีการซื้อ	เปลี่ยนวิธีการท�า

ธรุกจิมาเป็นธรุกจิเกือ้กลูสงัคม	ส่วนผูบ้ริโภคก็

ยกระดับเป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัว	 มีความรับผิด

ชอบต่อสังคม	 ซึ่งเขาจะได้มาเรียนรู้ผ่านการ

ท่องเท่ียววิถีอินทรีย์	 หรือไปใช้บริการท่ีร้าน

หรือโรงแรมที่ท�าเรื่องนี้ก็มีข้อมูลให้”	

พลังของผู้บริโภค 
	 ผลจากการขบัเคล่ือนของสามพรานโมเดล	ท�าให้

ผู ้บริโภคอินทรีย ์ที่ เข ้ามาสนับสนุนผลผลิตของ

เกษตรกรอนิทรย์ีเกดิการรวมตวัเป็นกลุม่ก้อนใหญ่ขึน้	

เป็นผลให้ฐานของต้นน�้าแข็งแรงขึ้น	

	 “ประสบการณ์ที่เราท�าตลาดสุขใจ	ท�าให้เราเห็น

พลงัของผู้บรโิภคว่ามคีวามส�าคญัมาก	ยกตวัอย่างเรา

คยุกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเพือ่ขอให้ปรับเปล่ียนอะไร	

จะไม่ส�าเร็จในทันที	เช่น	เรื่องการหยุดใช้ถุงพลาสติก

ที่พูดกันมานาน	แต่พอผู้บริโภคต้องการเปลี่ยน	แป๊บ

เดียวเขาเปลี่ยนเลย”	

	 เมื่อฝั่งผู้ผลิตพร้อมเปลี่ยน	 และฝั่งผู้บริโภคก็

เข้าใจแล้วว่าการบริโภคอินทรีย์ไม่ได้ให้ผลแค่เรื่อง

สุขภาพ	 แต่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเกื้อกูล

สังคมด้วย	 อรุษจึงก่อตั้งสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย	

(Thai	Organic	Consumer	Association	หรือ	TOCA)	

ในปี	 2563	 เพื่อเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่	 คือเกษตรกร

อินทรีย์	 ผู้ประกอบการ	 และผู้บริโภค	 ให้เข้ามาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กันและมีส่วนในการขับเคลื่อน	 โดยได้

รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	ใน

การพฒันา	TOCA	Platform	ขึน้มาเพือ่ให้ผูบ้รโิภคเข้า

ถึงแหล่งอาหารอินทรีย์จากเกษตรกรได้โดยตรง	ผ่าน

การซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ตรวจสอบย้อนกลับได้	
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โดยเกษตรกรจะต้องบนัทกึข้อมลูการผลติเพือ่

เชื่อมข้อมูลสินค้าลงในแพลตฟอร์มด้วย

	 “โลกปัจจุบันนี้เราหนีไม่พ้นเรื่องฐาน

ข้อมลูดจิทัิล	ย้อนกลบัไปสบิปีท่ีแล้ว	เกษตรกร

แทบจะไม่มีใครใช้สมาร์ตโฟนเลย	 แต่ตอนนี้มี

กนัหมดทกุคนแล้ว	ทกุคนใช้ไลน์	ใช้เฟซบุก๊	เรา

พัฒนาแพลตฟอร์มแล้วให้เกษตรกรกรอก

ข้อมูล	 มีการพิมพ์คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้บริโภค

ตรวจสอบย้อนกลับได้หมด	หรือผูป้ระกอบการ

ซือ้ผกัสบิกโิลฯ	ไปแปรรปูเป็นเมนอูนิทรีย์ก่ีจาน	

ลูกค้าก็จะได้เห็น”

	 ทั้งสมาคมผู ้บริโภคอินทรีย ์ไทยและ	

TOCA	Platform	คือการต่อยอดจากโครงการ

การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ที่	 สสส.	 ให้การ

สนับสนุนมาแต่แรกเร่ิม	เพราะโครงการนีท้�าให้

สามพรานโมเดลมีโอกาสท�างานกับเกษตรกร

อนิทรย์ีในทุกภมูภิาค	จนเกดิการเชือ่มโยงรวม

ตัวกันบนพื้นที่ของแพลตฟอร์ม	 และการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็น�าพาพันธมิตรอย่าง

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	เข้ามาสนบัสนนุ 

การใช้งานบน	TOCA	Platform	โดยผู้บริโภคที่

ใช้แพลตฟอร์มนี้จะได้รับ	 Earth	 Points	 หรือ

แต้มสะสมจากผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบของ

เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์	และใช้แต้มไปแลก

โปรโมชนัของผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ได้
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	 “เราใช้แพลตฟอร์มเป็นตัวหลักในการ

เชือ่มโยงข้อมลู	ซึง่โปร่งใสมาต้ังแต่เกษตรกรว่า

มีการปลูกอย่างไร	 ผลิตและขายให้กับผู ้

ประกอบการหรอืผู้บริโภคเท่าไร	ผูป้ระกอบการ

กับผู้บริโภคเอาผลผลิตไปแปรรูปเท่าไร	 แล้วผู้

บริโภคที่มีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือ	วันนี้จะไป

กินข้าวหรือกินกาแฟที่ไหนก็เสิร ์ชดูว่าเมนู

อินทรีย์มีอะไรบ้าง	 ได้ก่ี	 Earth	 Points	 คนก็

สามารถแพลนทริปได้	เราใช้สิง่นีเ้ป็นอกีเครือ่ง

มือหนึ่งในการสร้างสังคมอินทรีย์”	

	 จากการท�างานผ่านการเรยีนรูแ้ละลองผดิ

ลองถูกของสามพรานโมเดล	ที่เริ่มต้นจากการ

ท�างานร่วมกบัเกษตรกรอินทรย์ี	ผูป้ระกอบการ	

ผู้บริโภค	ขยายผลสู่การสร้างสังคมอินทรีย์ที่มี

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยและ	TOCA	Plat-

form	เข้ามาเป็นสะพานเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

ให้ใกล้ชดิเหนยีวแน่นกันยิง่ขึน้	คอืการเดินทาง

ทีขั่บเคล่ือนด้วยพลงัของผู้บรโิภคและพนัธมติร

เป็นหัวใจ	อรุษเล่าทิ้งท้ายว่า	

	 การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยังคงด�าเนินต่อไป

ตามแนวทางที่ได้วางเอาไว้	 รวมถึงการจัดการขยะ

ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เขาให้ความสนใจ	

รวมถึงการพฒันาการค�านวณคาร์บอนฟตุพรินต์ร่วม

กับอาจารย ์ด ้านวิศวกรรมส่ิงแวดล ้อม	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพื่อให้เห็น

ตัวเลขชี้วัดว่า	การท�าเกษตรอินทรีย์ช่วยลดคาร์บอน

ฟุตพรินต์ได้จริง	 ซึ่งจะเป็นส่ิงจูงใจให้คนหันมาให้

ความสนใจการบริโภคในวิถีอินทรีย์มากขึ้น	

	 “เราท�าหน้าทีเ่ป็นเหมอืนกระบวนกร	(Facilitator)	

หรือ	นักรณรงค์	(Campaigner)	ทีส่ร้างพืน้ทีแ่ละดงึให้

ทกุคนเข้ามามส่ีวนร่วม	ให้เขาได้ออกนอกกรอบเดมิๆ	

มาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั	และพฒันาสงัคมอนิทรย์ีกนั

ต่อไป”	
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Food	career	
หนนุเศรษฐกจิอาหาร
ธุรกิจอาหารท้องถิ่น
ขนาดเล็ก	คิดใหญ่
เพื่ออาหารยุคใหม่
ที่ยั่งยืน
นาวี	นาควัชระ1

1	บริษัท	นวัตกรรมชาวบ้าน	ทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
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	 อาหารอนัหลากหลายก�าลังหายไป	และเราก�าลงั

กนิแต่อาหารซ�า้ๆ	แม้หาซือ้ได้ง่าย	สะดวกรวดเร็ว	แต่

ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก	 คนไทยเสียชีวิตจาก

โรคเบาหวาน,	โรคความดันโลหิตสูง,	โรคหลอดเลือด

สมอง,	 โรคหัวใจขาดเลือด	 ฯลฯ	 มากถึงร้อยละ	 75	

ของการเสียชีวิตทั้งหมด	 สาเหตุส�าคัญส่วนหนึ่งของ

โรคเหล่านี้มาจากอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันน้ี	 ท�า

อย่างไรเราถงึจะได้กนิอาหารทีม่คีณุภาพ	หลากหลาย	

สดใหม่	ปลอดภยั	อดุมด้วยคณุค่าทางอาหาร	และส่ง

ผลดีต่อสุขภาพ	 ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับวิถี

ชีวิตยุคใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว	เข้าถึงได้ง่าย?

	 จากค�าถามข้างต้น	 เราอาจจะต้องเรียนรู้และ

สร้างเครื่องมือบางอย่าง	 ที่สามารถขับเคล่ือนให้เรา

เข้าถึงอาหารที่หลากหลาย	 ดีต่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน	

และเติบโตได้อย่างสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม

ของเรา	ในขณะเดียวกันเครื่องมือนั้นจะต้องสามารถ

Food career หนุนเศรษฐกิจอำหำร 
ธุรกิจอำหำรท้องถิ่นขนำดเล็ก 
คิดใหญ่เพื่ออำหำรยุคใหม่ที่ยั่งยืน

จัดสรร	 แบ่งปันประโยชน์	 และส่งมอบคุณค่า

ที่มากกว่าแค่การเข้าถึงอาหาร	 เราพบว่ามีคน

กลุ่มหน่ึงทีเ่รียกว่า	“ผู้ประกอบการอาหารท้อง

ถิ่น”	 ก�าลังท�าส่ิงที่กล่าวมาข้างต้น	 ด้วยการ

ออกแบบวิธกีารทางธรุกิจอย่างสร้างสรรค์	เพือ่

ให้สอดคล้องกบัวถิกีารผลติอาหารอย่างยัง่ยนื	

“ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น”	 ได้น�าวัตถุดิบ

ท้องถิ่นตามฤดูกาลที่มีความหลากหลายของ

สายพันธุ์	 มีกระบวนการผลิตทางการเกษตร

และแปรรูปที่ปลอดภัย	 เข้าถึงได้ง ่ายด้วย

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้

บริโภค	

	 เราพบว่าปัจจุบันมีกิจการลักษณะนี้เพิ่ม

มากขึ้น	แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจ

อาหารยัง่ยนืว่าก�าลงัเป็นทีส่นใจของคนจ�านวน

มากขึ้นเรื่อยๆ
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แนวโน้มและโอกำสของธุรกิจอำหำรยั่งยืน
 • กินเพื่อเสริมภูมิคุ ้มกัน	 สถานการณ์โรค

ระบาดโควดิ-19	ท�าให้ผูบ้รโิภคมองหาอาหารเพือ่เพิม่

ระบบภูมิคุ ้มกันมากขึ้น	 ข้อมูลจากกูเกิลเทรนด์ส	

(Google	Trends)	เผยว่า	ผู้บริโภคเสิร์ชหาข้อมูลเรื่อง

อาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น	 670%	 ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม	 พ.ศ.2563	 ตลาดอาหาร

เสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

 • โภชนาการเฉพาะบคุคล	พนัธกุรรม	อาหาร	

สภาพแวดล้อม	และลกัษณะทางกายภาพทีแ่สดงออก

มา	มคีวามสัมพนัธ์กนัอย่างมาก	อาหารเฉพาะบคุคล

คืออาหารที่ออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายของ

แต่ละบุคคล	โดยค�านึงถึงการใช้ชีวิต	สารอาหาร	และ

สุขภาพ

 • กนิเพือ่สุขภาพทางจิตใจ	ปัญหาสุขภาพจติ

คือปัญหาส�าคัญของโลก	 ทุกวันนี้การป่วยทางจิตส่ง

ผลกระทบต่อประชากรร้อยละ	13	ของโลก	และอาจ

กระทบต่อผูค้นมากขึน้ในระหว่างการแพร่ระบาดของ

โควิด-19	 อาหารเพื่อเยียวยาสุขภาพจิตใจจึงเป็น

โอกาสใหม่ของอาหารที่มาจากท้องถิ่น

 • ท่องเที่ยวสายกิน	การท่องเที่ยวไปยังสถาน

ที่ต่างๆ	 เพ่ือค้นหาวัฒนธรรมผ่านอาหารในท้องท่ี

นัน้ๆ	โดยอาจมกีจิกรรมอืน่ๆ	ประกอบด้วย	เช่น	การ

ทดลองท�าอาหาร,	 การชิมอาหาร,	 การร่วมงาน

วัฒนธรรมอาหาร	ฯลฯ	

 • อาหารการกินของคนวัยเก๋า	 ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ	16.06	ของประชากร

ทัง้ประเทศ	เข้าสูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูวยัแล้ว	อาหารเพือ่

สุขภาพและเหมาะสมตามวัยจึงเป็นโอกาสของผู ้

ประกอบการท้องถิ่น

 • ครัวที่แชร์กันมากขึ้น	มี	2	รูปแบบคือ	ครัว

เช่าส�าหรับธรุกจิอาหาร	(Cloud	Kitchen)	เป็นพ้ืนท่ีให้

ร้านอาหารต่างๆ	 มาเช่าครัวท�าอาหารส�าหรับขาย

แบบจัดส่งถึงบ้าน	 (Delivery)	 และครัวแบ่งปัน	

(Co-Cooking	Kitchen)	เป็นการแก้ไขข้อจ�ากัดในการ

เข้าถึงครัวที่ดีเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นท่ีและ

อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในครัวมีราคาสูง	และเป็น

ชุมชนของคนที่รักการท�าอาหาร	เพื่อสังสรรค์และหา

เครือข่ายธุรกิจ
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 • อาหารที่คำานึงถึงความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 และความรับผิดชอบต่อสิ่ง

แวดล้อม	 ส่งเสริมการบริโภคอาหารตาม

ฤดูกาลและวัตถุดิบท้องถ่ินที่ไม่ต้องขนส่งไกล	

มีกระบวนการผลิตอาหารที่ลดผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	

(Climate	Change)

 • แก้ปัญหาขยะอาหาร	 การบริโภคท่ี

เน้นจัดปริมาณอาหารให้เพียงพอกับการ

บริโภคของแต่ละคน	 ไม่เหลือทิ้ง	 ใช้วัสดุ

ธรรมชาตหิรอืบรรจุภัณฑ์ทีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ใน

การบรรจุอาหาร

 • โภชนาการรูปโฉมใหม่	 การบริโภค

อาหารมังสวิรัติซึ่งปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี

เข้ามาช่วย	เช่น	การพิมพ์เนื้อสัตว์สามมิติจาก

พชื	ฯลฯ	การบรโิภคอาหารแปรรปูและดัดแปลง

จากสาหร่ายซึ่งมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมาก	

หรือการบริโภคแมลงซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนยุค

ใหม่

ธุรกิจเล็กที่คิดใหญ่ 
เพื่ออำหำรที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน 
 1. เริ่มจำกสิ่งที่ม	ีท้องถิ่นคือสินทรัพย์ส�าคัญของธุรกิจ

อาหารในปัจจุบัน	 ไม่เพียงแค่วัตถุดิบ	 แต่ยังรวมไปถึง

วัฒนธรรม	แนวคิด	การออกแบบ	ฯลฯ	

 • Akipu Garden :	 ธุรกิจอาหารท้องถิ่นที่น�าเสนอ

กระบวนการผลิตอาหาร	 ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญาที่ผู ้

ประกอบการซึ่งมีพื้นเพอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาเผาลีซู	จังหวัด

เชียงใหม่	 สร้างข้ึน	 จากความมุ่งมั่นที่จะกลับมาสร้างธุรกิจ

ในบ้านเกิด	จงึเริม่ต้นจากการท�าส่ิงทีต่นเองคุน้เคยและถนดั	

โดยการปลูกกาแฟอินทรีย์และพลับอินทรีย์	 มีการน�าใบ

กาแฟที่มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจมาเพิ่มมูลค่า	 โดย

แปรรูปเป็น	“ชาใบกาแฟ”	และใช้สมนุไพรท้องถิน่	ใบซมึะมา

บ่มลูกพลับ	 ท�าให้ก�าจัดความฝาดและช่วยให้ลูกพลับมี

รสชาตหิวานกลมกล่อม	ก่อนทีจ่ะเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อช่องทางการจ�าหน่ายไปยังผู้

บริโภคโดยตรง
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 • เชฟชุมชน (Local Chef) บ้านโคก

เมอืง จ.บุรีรมัย์ :	กิจการท้องถ่ินทีน่�าเสนอการ

ท่องเท่ียวเชิงอาหารพื้นบ้านควบคู่ไปกับการ

เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรรมของ

ชุมชน	 จากเดิมเป็นชุมชนที่ประกอบกิจการ

ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว	มีสถานที่ส�าคัญคือ

ปราสาทหินเมืองต�่าตั้งอยู ่ภายในบริเวณ

หมู่บ้าน	 แต่เน่ืองจากเป็นโบราณสถานท่ีอยู่

ไกลจากชมุชนเมอืงค่อนข้างมาก	ท�าให้นักท่อง

เท่ียวไม่นิยมเดินทางมา	 จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่

ท�าให้ชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดนัก

ท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	คือ	“อาหาร

ท้องถิน่”	ทีเ่รยีบง่าย	แต่อร่อย	ด้วยวตัถดุบิจาก

ธรรมชาตติามฤดกูาล	จนกลายเป็นจดุเด่นทีน่่า

ประทับใจ

 2. เรียนรู้จำกสิ่งที่ใหม่
	 อาหารทีอ่ร่อย	แต่ไม่มใีครรบัรูว่้าจะรบัประทาน

ได้ที่ไหน	มีความเป็นมาอย่างไร	ใครเป็นผู้ผลิต	ฯลฯ	

ย่อมค่อยๆ	เลือนหายไปตามกาลเวลา	แต่ด้วยความ

คดิสร้างสรรค์ของผูป้ระกอบการอาหารท้องถิน่	ผสาน

กบัเทคโนโลยทีีส่อดคล้องกับวถีิชวีติ	ย่อมสร้างโอกาส

ในการเชื่อมโยงชุมชนและผู้บริโภค

	 •	 Local	Aroi	(โลเคิลอร่อย)	:	ธุรกิจอาหารที่ยก

ระดับอาหารพื้นบ้าน	จากฝีมือเชฟมืออาชีพและเชฟ

ชุมชนสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง	 โดยรังสรรค์และปรุงรส

ผ่านฝีไม้ปลายจวักของชุมชนขนานแท้	 คงรสชาติ

ดัง้เดมิเพือ่ป้อนประสบการณ์อาหารท้องถิน่จากจาน

อร่อยสู่ปากอย่างมีความสุข	 โลเคิลอร่อยเชื่อมต่อ

ผู้คนผ่านอาหารท้องถิ่น	 เพราะเชื่อว่าอาหารเป็น

เครือ่งมอืสือ่สารให้คนเมอืงกบัท้องถิน่รูจ้กักนัมากขึน้	

ผ่าน	“เรือ่งราว”	ของอาหารจานอร่อย	เชือ่ม	“เทคนคิ”	

ภูมิปัญญาในรูปแบบฟิวชัน	และสนับสนุน	“วัตถุดิบ”	

ท้องถิ่น
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 • Locall Thailand :	 แพลตฟอร์มบริการส่งอาหาร

จากร้านอาหารท้องถิ่น	 จัดส่งโดยคนท้องถิ่น	 เพื่อผู้บริโภค

ท้องถิ่น	เริ่มต้นจากการท�า	Food	Delivery	ให้ร้านค้าเล็กๆ	

ที่ไม่พร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์อยู่รอดในสถานการณ์โควิด-

19	มรีายได้จนุเจอืและสนับสนุนคนในชุมชนให้มอีาชีพ	โดย

การขับมอเตอร์ไซค์จัดส่งอาหาร	 มีตั้งแต่ร้านเก่าแก่ใน

ต�านานไปจนถึงร้านค้าเลก็ๆ	ทีไ่ม่มแีม้ช่ือร้าน	แต่ซ่อนความ

เก๋าเอาไว้อย่างน่าลิ้มลอง	 รังสรรค์อาหารรสชาติอันเป็น

เอกลักษณ์โดยคุณลุงคุณป้าในชุมชน

 3. ท�ำในสิ่งที่รัก 
แล้วทุกคนจะรักในสิ่งที่เรำท�ำ
	 ธรุกจิอาหารท้องถ่ินทีดี่มกัจะเริม่ต้นจากการมคีวามรัก	

โดยเฉพาะความรกัต่อเสน่ห์ของอาหารทีม่อีตัลกัษณ์เฉพาะ

ตวั	วตัถดุบิตามฤดกูาลทีส่ดใหม่	ผูค้นในชุมชนทีร่่วมกันผลิต	

รวมไปถงึสภาพแวดล้อมอนัอุดมสมบรูณ์ของท้องถิน่	อาหาร

ที่สร้างขึ้นและส่งต่อด้วยความรัก	 ย่อมท�าให้ผู้คนหลงใหล

และสัมผัสได้

•	 บริษัท	ดีมีสุข	(ไม่)	จ�ากัด	:	จากความรักที่มีต่ออาหาร

ท้องถิน่สู่การพฒันาผลติภณัฑ์และส่งเสรมิการตลาดอาหาร

แปรรูปชุมชน	 เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 ส่งเสริมอาชีพ

และรายได้	 ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ต้นน�้า	

กลางน�้า	 และปลายน�้า	 โดยน�าการเรียนรู้เข้าไปขับเคลื่อน

พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง	มีผลส�าเร็จที่ชี้วัดได้จริง	จนเกิด

การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนยากจนใน	 30	 กว่าชุมชุม	

จ�านวนมากกว่า	 1,000	 คน	 ในปี	 2564	 ผ่านการสร้าง

ผลิตภณัฑ์ชมุชนเพือ่จ�าหน่ายน�ารายได้หมุนเวยีนคืนสู่ชมุชน
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	 •	 Fisher	Folk	(ร้านคนจับปลา)	:	ธุรกิจที่

เริม่ต้นจากความรกัต่ออาชพีประมงของชมุชน

ท้องถ่ิน	จ�าหน่ายอาหารทะเลตามฤดกูาล	โดย

มกีลุม่สตรใีนชมุชนเป็นก�าลงัหลกั	ส่งเสรมิห่วง

โซ่การผลิตอาหารทะเลที่ดีและสนับสนุนการ

บริโภคอาหารทะเลปลอดภัยไร้สารพิษ	 มี

กระบวนการให้ความรู้ชาวประมงพื้นบ้านใน

การท�าประมงด้วยวิธีการที่ช่วยอนุรักษ์สัตว์

ทะเลและรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลไป

พร้อมกนั	โดยการรบัซือ้ผลติภณัฑ์อาหารทะเล

ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ	 ในราคาที่สูงกว่าตลาด

ทั่วไปร้อยละ	 5-20	 ส่งเสริมการรับประทาน

อาหารทะเลปลอดสารเคมีในวงกว้าง	 และ

ท�างานร่วมตวัแทนจ�าหน่ายสมยัใหม่	(Modern	

trade)	เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปให้ถึงผู้บริโภค
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เศรษฐกิจอำหำรที่ยั่งยืนได้
เพรำะเรำทุกคน
	 ล�าพังการท�างานของผู ้ประกอบการ

อาหารท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียว	 ไม่สามารถจะ

ท�าให้กิจการด�าเนินไปอย่างยั่งยืนได้	ผู้บริโภค

จะต้องรับรู้	ตระหนักถึงคุณค่า	และสนับสนุน

ธุรกิจอาหารด ้วย	 รวมไปถึงการมีสภาพ

แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อกจิการ	ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย

หรือการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน	

เศรษฐกิจอาหารยั่ งยืนจึงเปรียบเสมือน

กระบวนการท่ีเกาะเก่ียวผู้คนให้เชื่อมโยงและ

ส่งต่อคุณค่าระหว่างกัน	 ด้วยการส่งมอบ

อาหารที่ดีต่อสุขภาวะและเต็มไปด้วยเรื่องราว	

ผสานกับการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ

อย่างสอดคล้องกับทรัพยากรและผู้คนในท้อง

ถิ่น	 รวมถึงผู้บริโภคที่ตระหนักในการบริโภค

อย่างรู้คุณค่า

	 เศรษฐกิจการอาหารท้องถิ่นมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง

กนั	พจิารณาจากแนวคดิทางธรุกจิและเป้าหมายของกจิการ	

แบ่งออกเป็น	5	รูปแบบดังนี้

	 1.	รูปแบบกิจการที่เน้นสร้างหน่วยธุรกิจรายได้สูงเพื่อ

น�าก�าไรไปช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมทางสังคม	 ตัวกิจการ	

สินค้า	และบริการ	ไม่จ�าเป็นต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ

สังคมโดยตรง	 แต่น�าผลก�าไรท่ีได้จากการท�าธุรกิจเกือบ

ทั้งหมดไปบริจาคหรือใช้ในกิจกรรมที่สร้างผลกระทบทาง

สังคมเชิงบวก	 เช่น	 การท�ากิจการร้านอาหารเหมือนปกติ	

และน�าผลก�าไรส่วนใหญ่ไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่ดูแลการ

ศึกษาของเด็กด้อยโอกาสอย่างสม�่าเสมอ	เป็นต้น

	 2.	 รูปแบบกิจการที่เน้นการขายสินค้าหรือบริการใน

ตลาดปกติ	เพื่อน�าผลก�าไรไปสนับสนุนสินค้าหรือบริการให้

กับกลุ่มคนที่อยู่ฐานล่างของสังคม	 สินค้าและบริการบาง

ประเภทมรีาคาสงูกว่าก�าลงัซือ้ของกลุม่ผูไ้ด้รบัประโยชน์	จงึ

เกิดแนวคิดขายสินค้าในราคาตลาดปกติ	และน�าผลก�าไรไป

สมทบทนุเพือ่ลดราคาสินค้าและบริการทีจ่�าหน่ายแก่กลุ่มผู้

ได้รับประโยชน์	เช่น	การขายอาหารราคาตลาดปกติในห้าง

สรรพสินค้า	 แต่ทุกเมนูอาหารท่ีจ�าหน่ายจะน�ารายได้ส่วน

หนึ่งไปซื้ออาหารให้กับเด็กด้อยโอกาส	 หรือการขายสินค้า

ในตลาดบนในราคาที่สูง	 เพื่อจ�าหน่ายสินค้าลักษณะคล้าย

กนัให้กบักลุม่ผูไ้ด้รบัประโยชน์ในราคาตามก�าลงัซือ้	เป็นต้น
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	 3.	รูปแบบกิจการที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้

บริการปกติในระบบตลาด	แต่เน้นการจ้างงาน

ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการเป็นหลัก	 เช่น	 ร้าน 

เบเกอรี่และกาแฟที่จ้างเด็กพิเศษที่มีภาวะ

ออทิสซึมมาท�างานและให้บริการ	 เพื่อฝึก

ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต	เป็นต้น

	 4.	รปูแบบกจิการทีผู่ด้้อยโอกาสหรือกลุ่ม

ชายขอบถือครอง	กิจการที่เจ้าของกิจการหรือ

ผู ้ถือหุ ้นเป็นกลุ ่มผู ้รับผลกระโยชน์จากการ

ด�าเนนิกจิการ	และมส่ีวนร่วมออกความเห็นใน

การด�าเนินกิจการ	เช่น	ร้านกาแฟและผลผลิต

ทางการเกษตรจากท้องถิน่ชาวเขาในพืน้ทีภ่าค

เหนือ	เป็นต้น

	 5.	 รูปแบบกิจการท่ีเน้นสร้างผลกระทบ

ทางสงัคมผ่านกระบวนการ	สินคา้	หรือบริการ

ของกิจการ	 อันเกิดจากกระบวนการผลิตหรือ

ลักษณะการใช้งานของสินค้าหรือบริการเอง	

เช่น	 การท�าเกษตรอินทรีย์ที่ค้าขายอย่างเป็น

ธรรม	 การผลิตยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐาน	

เป็นต้น

	 “อาหาร”	มเีส้นทางการเดนิทางทีย่าวไกล	

ตั้งแต่การเร่ิมต้นปลูก	 ดูแลรักษา	 เก็บเกี่ยว	

แปรรูป	 จัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ	 จน

กระท่ังวางอยู่บนจานตรงหน้าเรา	 ตลอดเส้น

ทางการเดินทางของอาหารมีองค์ประกอบ

เกี่ยวข้องมากมาย	 แต่สิ่งที่เราต้องค�านึงถึง

เสมอในฐานะผู้บริโภค	 คือ	 “คุณค่า”	 ทั้งทาง

ด้านโภชนาการ	 ความปลอดภัย	 รวมไปถึง

คุณค่าทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และส่ิงแวดล้อม	

เพื่อที่การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทุกครั้งจะ

กลายเป็นพลังขับเคลื่อนกลไก	 “เศรษฐกิจ

อาหารย่ังยนื”	ซึง่ช่วยเสรมิสร้างสขุภาวะท่ีดใีห้

กับทุกคน
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6
การขับเคลื่อนนโยบาย

ที่ส่งผลต่อสังคม
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•	244	•

การขับเคลื่อนภาษีนำ้าตาลในเครื่องดื่ม    

ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม	

สุธิดา	แสงสว่าง

•	250	•	

การขับเคลื่อน พ.ร.บ.นมผง 

เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็ก  

ศ.คลินิก	พญ.ศิราภรณ์	สวัสดิวร

สุธิดา	แสงสว่าง	

•	256	•

การลงทุนในเด็กของโครงการเด็กไทยแก้มใส  

จงกลนี	วิทยารุ่งเรืองศรี

สุลัดดา	พงศ์อุทธา

สุธิดา	แสงสว่าง

•	262	•

การผลักดันกฎหมายควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย  

ปรกชล	อู๋ทรัพย์

•	270	•	

การพัฒนานโยบายโรงพยาบาลอาหารสุขภาวะ

วรลักษณ์	คงหนู	และภาคีโครงการ	

สุธิดา	แสงสว่าง

•••••
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การขับเคลื่อน
ภาษีน�้าตาล
ในเครื่องดื่ม
ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม	1 

สุธิดา	แสงสว่าง

1	 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย	เครือข่ายลดบริโภคหวาน	
	 และสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
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กว่ำจะได้ภำษีน�้ำตำลในเครื่องดื่ม
	 กว่าทีค่นไทยจะคุน้เคยกบัเครือ่งดืม่	“โลว์ชกูาร์-แคลอรตี�า่”	ทีเ่หน็กนัอยู่อย่างแพร่

หลายในปัจจุบัน	 มีเบื้องหลังการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างหนัก

หน่วงและยาวนานของเครอืข่าย	“เดก็ไทยไม่กนิหวาน”	ซึง่เริม่ก่อตวัขึน้มาตัง้แต่ปี	2545	

และเข้าไปมีส่วนท�าให้เกิดนโยบายและเหตุการณ์ส�าคัญหลายเร่ือง	 ระหว่างรอคอย	

“หน้าต่างแห่งโอกาส”	จนคลอดกฎหมาย	พ.ร.บ.	ภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.2560	ที่มีการ

จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลออกมา	

	 ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ที่	 156	 เป็นประกาศ	 สธ.ที่	

286	ห้ามเติมน�้าตาลในนมผงสูตรต่อเนื่องส�าหรับทารก	(ปี	2547),	

	 นโยบาย	 สพฐ.	 เวียนหนังสือเร่ืองโรงเรียนปลอดน�้าอัดลมและควบคุมขนมกรุบ

กรอบ	ครั้งที่	1	และ	2	(ปี	2551	และ	2556),	

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องฉลาก	GDA	(ปี	2554),	

	 การร่วมเป็นคณะท�างานจัดท�าเกณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ	 Healthier	

Choice	(ปี	2557),	

	 การท�าเรื่องการแสดงฉลากน�้าตาลทรายชนิดซอง	4	กรัม	

	 และการจัด	 Healthy	Meeting	 (ปี	 2558),	 การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนอ่อน

หวาน/โรงอาหารอ่อนหวาน/ร้านกาแฟอ่อนหวาน/ชุมชนอ่อนหวาน	 ต�าบลกินจืดยืด

ชีวิต	สังฆทานอ่อนหวาน	(ปี	2560)

 

	 การขับเคลื่อนนโยบายมาตรการภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาล	 (SSBs	

Tax)	ใช้เวลาสั่งสมบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมมายาวนานถึง	8	ปี	ทั้งในด้านข้อมูล	

ทมีวชิาการ	ภาคเีครอืข่าย	และการส่ือสารกับสังคมให้รับรู้ความส�าคญัของการลดหวาน

และการควบคุมปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง	

	 รวมถึงแนวร่วมส�าคัญคือ	 รศ.พญ.พรพรรณ บุณยรัตพันธุ์	 ประธานคณะ

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ที่สนับสนุน

และผลกัดนัให้หน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชนเข้ามาร่วมด�าเนนิการ	

กำรขับเคลื่อนภำษีน�้ำตำลในเครื่องดื่ม
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จนกระทั่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เรื่องการจัดเก็บเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลเกิน

เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ	ภายใต้	พ.ร.บ.	ภาษีสรรพสามิต	พ.ศ.2560	ซึ่งบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่	

16	กันยายน	2560

	 “วิธีการขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่ง	SSBs	Tax	เริ่มต้นเมื่อปี	2551	เรามีบทเรียนว่าถ้ายังท�าอะไรไม่เป็น	ให้

รวีวิไว้ก่อน	เรากร็วีวิหมด	ทัง้เรือ่งภาษ	ีเรือ่งราคาทีเ่กีย่วข้อง	เรือ่งโรคอ้วน	ท�างานเรือ่ยมาตัง้แต่การหาภาค	ี

น�าเสนอเข้าสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี	2552	แล้วท�างานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ	ค่อยๆ	เพิ่มข้อมูล

หลักฐานของเรา	

	 เรารู้ว่าการผลักดันเรื่องภาษี	 หนึ่ง	 ต้องมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการกินของคน	 สอง	 ต้องรู้เรื่องกลไก

ตลาดและราคา	สาม	ผลกระทบต่อเศรษฐกจิจะมากน้อยแค่ไหน	ส่ี	ผลกระทบต่อเกษตรกรทีป่ลูกอ้อยและ

การผลิตน�า้ตาลจะเป็นอย่างไร	จะต้องมกีารศกึษาข้อมลูในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องท้ังหมด	ว่าถ้าขึน้ภาษแีล้วจะไป

กระทบมากน้อยแค่ไหน	เช่น	ผลกระทบต่อเกษตรกร	กไ็ปดหูลกัการจัดสรรโควตาน�า้ตาล	โควตา	ก.	โควตา	

ข.	พอคยุเสรจ็แล้วกพ็บว่าแทบไม่กระทบเลย	เพราะแม้ว่าจะขายในประเทศได้ลดลง	แต่เขาจะได้โควตาส่ง

ออกมากขึ้น	ตามสูตรการค�านวณ	ดังนั้นในความเป็นจริงเรื่องภาษีนี้เป็นผลบวกต่อโรงงานน�้าตาลด้วย	จึง

ไม่ค่อยมีแรงต้านมากจากฝั่งเกษตรกร	 ฝั่งอุตสาหกรรมก็กระตุ้นให้เกษตรกรต่อต้านไม่ได้”	 ทพญ.ปิยะดา	

ประเสริฐสม	 ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	 ชี้ข้อมูลส�าคัญที่จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับการขับ

เคลื่อนนโยบายเรื่องนี้

	 หลงัจากทีข้่อมลูทกุอย่างพร้อมและหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออก	ทกุอย่างกท็ะลผุ่านไปได้อย่างรวดเร็ว

ภายในเวลา	6	เดือน	

	 “ถ้าติดช่องใดช่องหนึ่ง	 เรื่องนี้จะหลุดออกไปทันที	 เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมตอบค�าถามที่มี

มาเป็นระยะๆ	 ว่าข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหรือไม่	 เพราะว่าทางภาคอุตสาหกรรมก็จะมีข้อมูลส่วนของเขา	

บางทีใช้เอกสารชุดเดียวกัน	แต่เขาออกสื่อไปเรื่องหนึ่ง	เราออกสื่อเป็นอีกเรื่อง	วิธีการใช้ข้อมูลไม่เหมือน

กัน	 ช่วงเคลื่อนจังหวะสุดท้ายก็ได้	 ไทยพีบีเอสมาช่วยเยอะ	 มีภาคีเครือข่ายด้านสื่อมาช่วยผลักดันให้

กฎหมายคลอดออกมา	ใช้สื่อกดดันกรมสรรพสามิตพอสมควร”	ทพญ.ปิยะดากล่าว

ดอกผลแห่งควำมภำคภูมิใจ: คนไทยไม่ติดหวำน ลดอ้วน
	 การสร้างการยอมรบัจากองค์กรทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบักฎหมายการจดัเกบ็ภาษนี�า้ตาลไม่ใช่เรือ่ง

ง่าย	 ยกตัวอย่างเช่น	 การเจรจารอบแรกกับภาคอุตสาหกรรมท่ีไม่ประสบความส�าเร็จ	 เพราะภาค

อตุสาหกรรมเรยีกร้องว่า	การเจรจาทีผ่่านมาไม่มตีวัแทนจากฝ่ังอตุสาหกรรมเข้าร่วมเลย	จงึได้มกีารตัง้คณะ
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อนุกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมการเจรจา	 3	 รอบ	 ปรากฏว่าข้อมูลของทุก

ฝ่ายตรงกัน	และภาคอุตสาหกรรมยอมรับการปรับสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม	

	 ภายหลังจากที่มีกฎหมายออกมา	 ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวโดยพยายามท�าเครื่องดื่มให้ได้รับ

เครือ่งหมายทางเลอืกสขุภาพ	(Healthier	Choice)	มากขึน้	มเีคร่ืองดืม่ทีล่ดปริมาณน�า้ตาลจากสูตรปัจจบุนั	

รวมถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี	(Zero	Calorie)	และผลิตภัณฑ์ที่	“อ่อน”	หวาน	ขายดีมากขึ้นด้วย	

	 ส่วนผลการเจรจากับกรมสรรพสามิต	แตเ่ดิมหลักการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มจะเก็บภาษสีูง

ในกลุม่เครือ่งดืม่ทีเ่ป็น	“สนิค้าฟุ่มเฟือย”	เช่น	โซดา	ซึง่ใช้เป็นส่วนผสมในเคร่ืองดืม่ชนิดอืน่	ไม่ได้เป็นเคร่ือง

ดืม่ทีจ่�าเป็นในชวีติประจ�าวนั	ในขณะทีเ่ครือ่งดืม่ซึง่อันตรายต่อสุขภาพมากกว่าโซดา	เช่น	น�า้อัดลม	น�า้ผล

ไม้รสหวาน	 กลับถูกเก็บภาษีน้อยกว่า	 เมื่อมีการทักท้วงและฝ่ายนโยบายเปิดให้มีการแก้ไข	 พ.ร.บ.	 ภาษี

ใหม่	กรมสรรพสามิตจึงแก้ไขพิกัดภาษีและปรับ	พ.ร.บ.	สรรพสามิต	โดยใช้ค�าว่า	“สินค้าเกินความจ�าเป็น”	

แทนค�าว่า	 “สินค้าฟุ่มเฟือย”	 ท�าให้เรื่องสุขภาพถูกสอดแทรกเข้าไปได้	 ถ้าพิสูจน์ได้ว่าสินค้าใดเกินความ

จ�าเป็นในชีวิต	รวมถึงเครื่องดื่มผง	 (3	 in	1)	ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้	 เพราะไม่ได้อยู่ในหมวดเครื่องดื่มตาม

นิยามของกรมสรรพสามิต	ท�าให้มีการผลิตเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่ลดน�้าตาลออกมาเรื่อยๆ	
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	 ในส่วนรายได้ของภาครัฐ	หลงัจากเริม่ประกาศใช้กฎหมายในปี	2560	พบว่า	รายได้จากเคร่ืองดืม่เพิม่

จาก	16,000	ล้านบาท	ในปี	2560	เป็น	24,000	ล้าน	ในปี	2562	เมื่อมีรายได้จากหมวดภาษีเครื่องดื่มที่

เติมน�้าตาล	(ภาษีน�้าตาล)	เก็บค่าน�้าตาลที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มแต่ละชนิดเพิ่มเข้าไป	เช่น	น�้าผลไม้	เป็นต้น

	 ผลการขับเคลื่อนนโยบายเก็บภาษีน�้าตาล	ท�าให้ปริมาณการบริโภคน�้าตาลทรายโดยอ้อมจากเครื่อง

ดื่มของประชาชนคนไทยลดลง	

 หลงัประกาศใช้มาตรการภาษใีหม่ 1 ปี ปรมิาณนำา้ตาลหายไปจากเครือ่งดืม่ ประมาณ 2-3 ล้านตัน 

 ในปี 2563 คนไทยเป็นโรคอ้วนลดลง 9,306 คน 

 และเกดินโยบายล่าสดุ คอืประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งการจำาหน่ายอาหารว่างและเครือ่ง

ดื่มในสถานศึกษา ควบคุมการตลาดอาหารในเด็ก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทำาให้ ณ ปัจจุบัน 

เครือข่าย “เด็กไทยไม่กินหวาน” กำาลังบูรณาการเรื่องลดการบริโภคนำ้าตาลเข้ากับเรื่องอาหาร

ปลอดภัย อาหารอินทรีย์ และเครื่องดื่มทั้งหมดในโรงเรียนต่อไป 

	 การเปลีย่นแปลงอตัราภาษเีครือ่งดืม่ภายใต้	พ.ร.บ.	สรรพสามติฉบบัใหม่	จะจดัเก็บตามมลูค่า

และปริมาณความหวานของเครื่องดื่ม	 โดยในปีแรกหลังจากออกมาตรการ	 จะเก็บภาษีที่ปริมาณ

ความหวานร้อยละ	10	และปรับเพิ่มภาษีทุก	2	ปี	จนถึงปี	2568	จะเก็บภาษีที่ปริมาณความหวาน

ร้อยละ	6	เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีเวลาปรับตัว	และน�าไปสู่การลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

รสหวาน	ลดภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนของประชาชนคนไทย
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ผลการขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีนำ้าตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย 

	 1)	 ราคาเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลที่ผลิตในประเทศและน�าเข้ามีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	 12.7	 และ	 18.1	

ตามล�าดับ	

	 2)	 จ�านวนชนิดเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศที่มีปริมาณน�้าตาลต�่าเพิ่มขึ้นร้อยละ	 14.4	 ในขณะที่

เครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลสูงมีสัดส่วนลดลง	โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลมากกว่า	10	กรัม	แต่ไม่

เกิน	14	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	มีสัดส่วนลดลงมากที่สุด	

		 3)	สัดส่วนรายได้จากภาษีเครื่องดื่มต่อรายได้ภาษีสรรพสามิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น	

		 4)	จากการศึกษาปริมาณเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลที่คนไทยดื่มเฉลี่ยต่อวัน	ในกลุ่มประชากรอายุ	6	ปี

ขึ้นไป	โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม	มหาวิทยาลัยมหิดล	เมื่อปี	2563	

	 พบกลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลลดลงร้อยละ	 2.8	 จาก	 283.6	 มิลลิลิตร	 ในปี	

2561	เป็น	275.8	มิลลิลิตร	ในปี	2562		

	 ส่วนกลุ่มตวัอย่างอายมุากกว่า	60	ปีขึน้ไป	มกีารบรโิภคลดลงร้อยละ	7.2	โดยเครือ่งดืม่ผสมโซดา

แบบกระป๋องมีสัดส่วนการบริโภคลดลงมากท่ีสุดคือร้อยละ	 17.7	 ตามด้วยเคร่ืองด่ืมสมุนไพร	 ลดลง

ร้อยละ	10.0	และน�้าผลไม้แบบกล่อง	ลดลงร้อยละ	9.2	

		 5)	 จากการศึกษาปริมาณการบริโภคน�้าตาลของคนไทยในปี	 2555–2562	 โดยส�านักงานคณะ

กรรมการอ้อยและน�้าตาล	กระทรวงอุตสาหกรรม	พบว่า	ในปี	2551-2560	คนไทยบริโภคน�้าตาลจาก

เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น	แต่หลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิต	พ.ศ.2560	จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มี

ส่วนผสมของน�้าตาล	เครื่องดื่มผง	(3	in	1)	และเครื่องดื่ม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

1.	การน�าเสนอเรื่อง	“จากพื้นที่สู่นโยบาย	นโยบายส่งผลต่อพื้นที่และสังคมวงกว้าง:	นโยบายภาษีเครื่อง

ดื่มรสหวาน”	โดย	ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม	ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	ใน	“เวทีเก็บประเด็น

นโยบายขยายความรู้ร่วม	สู่การวางทิศทางและยุทธศาสตร์	10	ปีแผนอาหาร	ครั้งที่	1”	วันที่	23	กันยายน	

2563	เวลา	8.30	–	16.30	น.	ณ	โรงแรมริชมอนด์	จ.นนทบุรี

2.	เว็บไซต์	“สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย”	(https://multimedia.anamai.moph.go.th)
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การขับเคลื่อน	
พ.ร.บ.นมผง	
เพื่อปกป้องสิทธิ
และสุขภาพของ
ทารกและเด็กเล็ก
ศ.คลินิก	พญ.ศิราภรณ์	สวัสดิวร	1

สุธิดา	แสงสว่าง

1	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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มหำกำพย์ 3 ยุค กำรต่อสู้เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่
กำรขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่เริ่มต้นขึ้นใน

กำรขับเคลื่อน พ.ร.บ. นมผง 
เพ่ือปกป้องสิทธแิละสุขภำพของทำรกและเด็กเลก็

ยุคแรก
2525-2535

ยุคที่สอง
2536-2556

ยุคที่สำม
2557 จนถึง

ปัจจุบัน

	 ก ร ม อ น า มั ย 	 ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุขออกนโยบายส่งเสริมให	้

“ทารกทุกคนควรได้กินนมแม่อย่าง

เดียวใน	6	เดือนแรกของชีวติ	และได้

กินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจน

อายุถึง	 2	 ปีหรือนานกว่านั้น”	 ตาม

ค�าแนะน�าขององค์การอนามัยโลก	

และเริ่มด�าเนินโครงการโรงพยาบาล

สายสัมพันธ์แม่-ลูก	 ให้หน่วยงานที่

ดูแลแม่และเด็กทุกแห่งด�าเนินงาน

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

	 ภาคประชาชนรวมกลุ่มในนาม	

“กลุม่นมแม่”	ได้รบัการสนับสนนุจาก	

สสส.	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นความ

รู้และประสบการณ์การท�างานผ่าน

เวทีประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาต	ิ

ซึ่งจัดขึ้นทุก	 2	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2548	

เป็นต้นมา	

	 กรมอนามัยริเริ่มโครงการโรง

พยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

	 ถือเป็นช่วงที่ทั้งภาครัฐและ

เอกชนได้แสดงพลังเป็นแนวร่วม

สนับสนุนมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นศูนย์

นมแม่แห่งประเทศไทย,	 ส�านักงาน

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว ่าง

ประเทศ	(IHPP),	กรมอนามยั,	สสส.,	

UNICEF,	 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์

แห่งประเทศไทย,	กรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงาน,	มหาวทิยาลยัธรุกจิ

บัณฑิตย์,	 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า,	

ส�านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง

ชาติ	ฯลฯ

	 มีการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่าย

นมแม่แห่งประเทศไทย	(TABFA)	และ

ร่วมกันผลักดันกฎหมาย “พ.ร.บ. 

ควบคุมการส่งเสริมการตลาด

อาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็ก 

และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” จน

ส�าเร็จในปี	2560	

	 เคล่ือนไหวให้แก้ไขกฎหมายลา

คลอด	 เพิ่มสิทธิของแม่ในการลา

คลอดจาก	3	เดือนเป็น	6	เดือน
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	 เป็นเวลาถงึ	36	ปี	กว่าทีป่ระเทศไทยจะได้ออกกฎหมายพระราชบญัญัตคิวบคมุการส่งเสริมการตลาด

อาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก	พ.ศ.2560	(พ.ร.บ.	นมผง	หรือ	Milk	Code)	

	 แต่ฟากฝั่งธุรกิจนมผงยังคงท�าการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อกระตุ้นยอดขายและท�าให้เกิดการ

บริโภคนมผงเกินความจ�าเป็น	ทั้งการเข้าหาสื่อ	 เข้าหาโรงพยาบาล/แพทย์/นักศึกษาแพทย์	 ใช้แพทย์เป็น

เครือ่งมอืเพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืในการโฆษณานมผง	รวมถึงการเผยแพร่งานวจิยัทีไ่ม่สามารถตรวจสอบ

ได้	เป็นต้น

แผนอำหำรฯ กับกำรขับเคลื่อนเรื่องนมแม่: 
สร้ำงเด็กสุขภำพดีแต่แรกเกิด เสริมทักษะชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21
	 แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ	สสส.	เข้ามามีบทบาทขบัเคลือ่นเรือ่งนมแม่ในช่วง	14	ปีทีผ่่านมา	โดยล่าสดุ	

สนับสนุนโครงการ	“สานพลังนมแม่ยั่งยืน	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่	21”	ที่มีมูลนิธิศูนย์

นมแม่แห่งประเทศไทยเป็นผูรั้บผดิชอบ	และมเีป้าหมายสูงสุด	คอื	เดก็แรกเกิดร้อยละ	50	มต้ีนทนุสุขภาวะ

ดีด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน	

	 เด็กแรกเกิดร้อยละ	70	ได้รับอาหารเหมาะสมตามวัยจนถึง	2	ปี	และการเรียนรู้แบบบูรณาการ	โดย

จะใช้ตัวชี้วัดที่ได้มาตรฐาน	MICS:	Multiple	Indicator	Cluster	Surveys	ในรอบปี	2565	

	 กลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงานที่ผ่านมา	คือ	“162:	เริ่มให้เร็ว	กินให้ต่อเนื่อง	และนานพอ”	การส่ง

เสริมให้เด็กได้กินนมแม่	1	ชั่วโมงหลังคลอด,	กินนมแม่อย่างเดียว	6	เดือน,	กินนมแม่ต่อเนื่อง	2	ปีหรือ

นานกว่า	

	 พ.ร.บ.	นมผง	เป็นกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ก�าหนดโดยองค์การอนามัยโลก	 และเพื่อปกป้องสิทธิ

และสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุด	 และสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจ�าเป็น

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก	 แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 โดยมุ่งเน้นการ

ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็กผ่านการลด	 แลก	 แจก	

แถม	 และการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการอ่ืน	 รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและการให้ข้อมูล

อาหาร

	 ผลิตภัณฑ์	3	ประเภทที่ถูกควบคุมภายใต้	พ.ร.บ.	นี้	ได้แก่	1.	อาหารส�าหรับทารกอายุแรกเกิดถึง	

12	เดอืน	(นมผสมส�าหรบัทารก)	2.	อาหารเสรมิส�าหรับทารก	(อาหารเสรมิท่ีระบใุห้ใช้ในเดก็อายตุัง้แต่	

6	เดือนขึ้นไป)	3.	อาหารส�าหรับเด็กเล็กอายุ	1-3	ปี	ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด	
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	 และการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแจกนมผงฟรีในโรงพยาบาล	 คลินิกและสถานที่ราชการ	 รวมถึงสถานที่

ท�างานของหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด	

สำมยุทธศำสตร์กำรด�ำเนินโครงกำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำวิชำกำรและกำรสื่อสำร 
	 พัฒนาคลังข้อมูลนมแม่	 (Website	 &	 Application)	 ที่ทันสมัยเพื่อรองรับองค์ความรู้ต่างๆ,	 การจัด

ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติและสกัดองค์ความรู้รวบรวมไว้ในคลังสื่อ	 และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน

รูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย	เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลนมแม่ได้ง่ายและตรงประเด็น	

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำ Daycare2 เด็กเล็ก และระบบประสำนงำนมุมนมแม่ 
	 สร้างต้นแบบ	Daycare	3	เดือน	-	3	ปี	ทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค,	พัฒนาระบบและกลไกการ

ประสานงานเพื่อส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการ	 และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลสู่

ความยั่งยืน	

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำหลักสูตรนมแม่แพทย์/พยำบำล 
ร่วมมอืกับราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทย์/อาจารย์แพทย์จาก	51	สถาบนั	และสภาการพยาบาล/อาจารย์พยาบาล

จาก	90	สถาบัน	เพื่อพัฒนาหลักสูตร	วิธีวัดประเมินผล	และคัดเลือกสื่อเผยแพร่ในคลังข้อมูล

2	 สถานดูแลเฉพาะเวลากลางวัน

โรงพยาบาล	 ไม่มีการแจกนมผงฟรี	 ให้กับ	 แม่หลังคลอด	&	แม่ท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล
คลินิกและสถานที่ราชการ	 ไม่มีการแจกนมผงฟรี	 ให้กับ	 ครอบครัวแม่หลังคลอด	&	แม่ที่มีลูกเล็ก
สถานที่ทำางาน	 ไม่มีการแจกนมผงฟรี	 ให้กับ	 หญิงตั้งครรภ์	&	แม่หลังคลอด

1 6 2
ชั่วโมง เดือน ปี

เริ่มให้เร็ว กินให้ต่อเนื่อง และนำนพอ

นมแม่
1 ชั่วโมงแรก
หลังคลอด

นมแม่
ต่อเนื่อง 2 ปี 
หรอืนานกวา่

นมแม่
อย่างเดียว
6 เดือน
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	 ปัจจุบันโครงการสานพลังนมแม่ยั่งยืนฯ	 มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันเร่ืองส�าคัญท่ี

เกี่ยวข้องให้ส�าเร็จ	โดยเฉพาะ	5	เรื่อง	คือ	

	 1.	การแก้ไขกฎหมายลาคลอดจาก	3	เดือนเป็น	6	เดือน	เพื่อลดปัญหาแม่อยู่เลี้ยงลูกไม่ได้	

	 2.	การให้ความส�าคัญกบัโรงพยาบาลสายสมัพันธ์แม่-ลกู	(BFHI)	และการให้นมแม่แก่เดก็ป่วย	(Breast-

feeding	Sick	Babies)	เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วย	น�้าหนักน้อย	จากการแยกแม่แล้วให้ลูกกินนมผสมซึ่งท�าให้

เด็กมีปัญหาสุขภาพ	

	 3.	การบูรณาการการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้	ที่จะท�าให้เด็กห่างไกลอาหารหวาน	มัน	เค็ม	ด้วยการสร้างเบ้า

หลอมเริ่มต้นให้เด็กสุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิด	เพราะเด็กเกิดมายังไม่รู้จักรสชาติเหล่านี้	

	 4.	การบังคับใช้	พ.ร.บ.	นมผง	อย่างจริงจัง	

	 5.	การให้ความส�าคัญกับโซเชียลมีเดีย	

	 การขบัเคลือ่นเรือ่งนมแม่ของโครงการฯ	จงึช่วยปิดช่องว่างต่างๆ	ทีเ่ป็นอุปสรรคขัดขวางการเลีย้งลกู

ด้วยนมแม่	 เพราะถึงแม้จะมี	 พ.ร.บ.	 นมผงออกมาแล้ว	 แต่ทุกภาคส่วนยังจ�าเป็นต้องร่วมมือกันผลักดัน

นโยบายสาธารณะอื่นๆ	ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ที่มีความต้องการจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	รวมถึงการ

สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาวด้วย	
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	 พญ.ศิราภรณ์	สวัสดิวร	เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	สะท้อนวิสัยทัศน์ที่มีต่อการขับ

เคลื่อนเรื่องนมแม่ว่าจะต้องท�าอย่างบูรณาการทุกด้าน	 ไม่ใช่ท�าแค่กินนมแม่	 หรือแค่ให้เด็กมีสุขภาพดี	

(Healthy)	เพียงอย่างเดียว	แต่จะต้องผลักดันไปสู่การท�าให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีในอนาคตด้วย

	 “การขับเคลื่อนเรื่องนมแม่และอาหารตามวัยต้องไปด้วยกัน	 รวมทั้งเรื่องผักผลไม้	 และกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง	 (NCDs)	ด้วย	เด็กเล็กช่วง	3	ปีแรก	เป็นช่วงที่เป็นช่องโหว่ของประเทศไทย	เพราะเป็นกลุ่ม

เด็กที่อยู่กับครอบครัว	กินอาหารตามมีตามเกิด	การขับเคลื่อน	Daycare	3	เดือน	–	3	ปี	เป็นความท้าทาย

ทีแ่ตกต่างจากสมยัก่อนทีต่ัง้เป้าเรือ่งนมแม่	คอืจะต้องท�าแบบบรูณาการ	โดยมเีป้าหมายคอืท�าให้เกดิสถาน

พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ	EduCARE	+	EduLEARN	เรื่องนมแม่เป็นประเด็นส�าคัญที่จะต้องมีการขับ

เคล่ือนต่อไปในแผนอาหารและเน้นเรือ่งสขุภาพ	ขณะเดยีวกนัการเลีย้งเดก็ด้วยนมแม่สามารถเป็นตวัช่วย

เสรมิในการให้เกดิทกัษะต่างๆ	ทีท่�าให้เด็กพร้อมในการด�าเนนิชวีติในศตวรรษที	่21	เราจะคดิแค่เรือ่งสขุภาพ

อย่างเดียวไม่พอ”	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

1.	 การน�าเสนอโครงการ	 “สานพลงันมแม่ยัง่ยนื	 เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพเดก็ไทยสูศ่ตวรรษที	่ 21”	 โดย	พญ. 

ศริา-ภรณ์	สวัสดิวร	เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย	ใน	“เวทีเก็บประเด็นนโยบายขยายความ

รู้ร่วม	สู่การวางทิศทางและยุทธศาสตร์	10	ปีแผนอาหาร	ครั้งที่	1”	วันที่	23	กันยายน	2563	ณ	โรงแรม

ริชมอนด์	จ.นนทบุรี

2.	หนังสือชุด	สื่อ	We	Share	จาก	“วงแชร์สร้างสุข”	แบ่งปันหลักคิดและประสบการณ์จากนักปฏิบัติการ	

“สร้างสุข”	 เล่ม	 6	 ส�ารวจพลังสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในยุค	 4.0	 โดยโครงการวงแชร์สร้างสุข	 ปี	 2560	

สนับสนุนโดยส�านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์	สสส.	

3.	รายงานสุขภาพคนไทย	2561	จากเว็บสารสนเทศสุขภาพไทย	(www.hiso.or.th)	
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การลงทุนในเด็ก
ของโครงการ
เด็กไทยแก้มใส
จงกลนี	วิทยารุ่งเรืองศรี	1

สุลัดดา	พงษ์อุทธา

สุธิดา	แสงสว่าง

1	สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ	(สอส.)	
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สังคมได้อะไรจำกโครงกำรเด็กไทยแก้มใส
	 “เงินทุกๆ	1	บาทที่	สสส.	ลงทุนให้โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสได้ท�ากิจกรรมในปีที่	1	สังคม	

(หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี)	จะได้ผลตอบแทนกลบัคนืมา	1.54–2.04	บาท	ในระยะเวลา	5	ปีหลังจากท่ีโครงการ

ปีที่	1	สิ้นสุดลง”

	 นัน่คือผลตอบแทนทางสงัคม	(Social	Return	on	Investment:	SROI)	ทีไ่ด้จากการลงทนุผ่านโครงการ

เด็กไทยแก้มใสที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 (TDRI)	 ศึกษาวิจัยภายใต้	 โครงการวิเคราะห์ผล

ตอบแทนทางสงัคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านกัโภชนาการ	ปีที	่1	และเผยแพร่รายงานออก

มาเมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2560	โดยการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมเป็นแนวทางหนึ่งของการประเมินงาน

สร้างเสริมสุขภาพทางเศรษฐศาสตร์	 ที่จะช่วยวัดผลการเปล่ียนแปลงและประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของ

โครงการต่างๆ	ได้	และท�าให้สาธารณะทราบถึงความคุ้มค่าจากการด�าเนินโครงการ

 ในรายงานดงักล่าว คณะผูว้จิยัได้ระบุ

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ 3 ประการ	คือ	

 ประการแรก	ผลประโยชน์ทัง้หมดท่ีเกดิ

ขึ้นจากโครงการ	 ส่วนใหญ่จะตกอยู ่ กับ

นักเรียนและผูป้กครอง	ซึง่บ่งชีว่้าโครงการได้

บรรลุจุดประสงค์ในแง่ที่ท�าให้ประโยชน์ตก

กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง	

 ประการทีส่อง	ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ใน

โครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่	1	จ�านวน	1.54–

2.04	เป็นการประเมนิผลตอบแทนทีเ่กิดจาก

บทบาทของ	สสส.	เท่านั้น	แต่หากพิจารณา

ผลตอบแทนของโครงการที่เกิดจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมกัน	จะมีมูลค่าสูงกว่า

นี้	

กำรลงทุนในเด็กของโครงกำรเด็กไทยแก้มใส

NET PRESENT VALUE ของผลตอบแทนทางสังคม

ในระยะเวลา 5 ปี

ที่มา:	จากการค�านวณโดยคณะผู้วิจัย	โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ	ปีที่	1	
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)

ครู
2.1% 

ชมุชน
1.6%

หน่วยงาน
ในท้องถิ่น

0.4%

ผู้ดำาเนิน
โครงการ 
0.0004%

นักเรียน
60.9%

ผู้ปกครอง 
35.1%
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 ประการสดุท้าย	ผลประโยชน์ทีเ่กดิข้ึนในโครงการเดก็ไทยแก้มใสปีที	่1	มแีนวโน้มเพิม่ข้ึนทกุปี	เนือ่ง

มาจากกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	(โดยเฉพาะนกัเรยีนและผูป้กครอง)	ความพยายามทีจ่ะท�ากจิกรรมต่อไปแม้

จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก	สสส.	ก็ตาม

	 นอกจากรายงานผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว	ทางโครงการเด็กไทยแก้มใสยังประเมินผลกระทบที่มีต่อ

นักเรียนในโครงการโดยการเก็บข้อมูลจากเด็ก	ป.4-ป.6	ใน	50	โรงเรียน	แบ่งเป็นโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

ครึง่หนึง่	และโรงเรยีนเปรยีบเทยีบครึง่หนึง่	ในช่วงปี	2560-2563	และพบว่า	นกัเรยีนในโรงเรยีนเดก็ไทย

แก้มใสมีผลการประเมินที่ดีกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบในทุกด้าน	ไม่ว่าจะเป็น	

 การจดัหาผกัผลไม้ปลอดภยั	โรงเรียนเดก็ไทยแก้มใสสามารถจดัหาผักผลไม้ปลอดภยัได้ครบทกุม้ือ

และมีความเพียงพอในสัดส่วนที่ดีกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบทุกปี	

 การใช้เวลาของนักเรียนในการทำากิจกรรมเชิงบวกและเชิงลบ	นักเรียนโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสที่

ได้ท�ากิจกรรมเชิงบวกมีสัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนเปรียบเทียบ	และใช้เวลาไปกับการท�ากิจกรรม

เชิงลบ	เช่น	การเล่นเกม	น้อยกว่าโรงเรยีนเปรียบเทยีบ	แต่ใช้เวลามากกว่าในการท�ากจิกรรมเชงิบวกต่างๆ	

 พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารของเดก็นักเรยีน	เดก็ในโรงเรียนเดก็ไทยแก้มใสมพีฤตกิรรมการบรโิภค

ที่ดีกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ	 โดยดูจากความถี่ในการบริโภคอาหารท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 คือ	 ฟาสต์ฟู้ด	

ขนมหวาน	ขนมกรุบกรอบ	เครื่องดื่มรสหวาน	ที่น้อยกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ	และสัดส่วนของผักผลไม้ที่

เด็กในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสได้รับประทานมีมากกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ	

 การควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิต	 ในส่วนของการควบคุมตนเอง	

เวลาที่เด็กโมโหเขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร	 สามารถที่จะมีระเบียบวินัย	 ดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน	

การปฏบัิตต่ิอบุคคลต่างๆ	เหมาะสมหรอืไม่	ในส่วนของทกัษะทางสงัคม	ความสมัพนัธ์กบับคุคลต่างๆ	และ

การยอมรบัจากเพือ่นๆ	และในส่วนของความพงึพอใจในชวีติ	พบว่าเด็กในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสจะดกีว่า

โรงเรียนเปรียบเทียบ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

กระบวนกำรท�ำงำนที่น�ำไปสู่ผลตอบแทนอันคุ้มค่ำ
	 โครงการเด็กไทยแก้มใสเกิดจากความร่วมมอืระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงศกึษาธกิาร	ภาย

ใต้การสนับสนุนจาก	 สสส.	 ร่วมกับองค์กรภาคี	 ได้แก่	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงมหาดไทย	

กรงุเทพมหานคร	และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์	ทีต้่องการส่งเสริมและสนับสนนุ

โรงเรยีนให้น้อมน�าแนวทางการด�าเนนิงานทีป่ระสบความส�าเร็จในการบริหารจดัการอาหารและโภชนาการ

ในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระ
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• ขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
• ขยายผลจาก
ศูนย์เรียนรู้เด็กไทย
แก้มใสและ
โรงเรียนต้นแบบ
• รณรงค์สื่อสาร
• กระทรวงศธ.รับ
เป็นนโยบาย

เทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ไปปฏิบัติในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของ

เด็กและเยาวชนในระยะยาว	

	 เริ่มด�าเนินงานในปีแรก	2557	มีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ	544	แห่ง	จากนั้นในช่วงปี

ที่	2-4	(ปี	2558-2561)	มีการสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการที่มีความพร้อมจ�านวน	112	แห่ง	พัฒนาเป็น

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส	 จนกระท่ังในปีที่	 5-6	 (ปี	 2562-2564)	 จึงสนับสนุนกลไกขับ

เคลื่อนการด�าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดหรือระดับอ�าเภอและโรงเรียนศูนย์เรียน

รู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส	วิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่าง

ครบวงจร	ที่เชื่อมโยงโรงเรียน	บ้าน	และชุมชน	ในการจัดการเกษตรปลอดภัย	การวางแผนการจัดซื้อผัก

ผลไม้เกษตรปลอดสารพษิจากชมุชน	คณุภาพอาหารกลางวนัในโรงเรียนทัง้ด้านความปลอดภยั	คณุค่าทาง

โภชนาการ	และลดหวาน	มัน	เค็ม	รวมทั้งการมีกิจกรรมทางกาย	และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ	เพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว	 ท�าให้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลง	

(MOU)	 ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส	 ระหว่างโรงเรียนแม่ข่าย	 47	 แห่งจาก	 26	

จังหวัด	กับโรงเรียนเครือข่ายจ�านวน	420	แห่ง	และมีการขยายผลการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน

ที่มา:	3	ปีได้อะไร	จากโครงการเด็กไทยแก้มใส	โดย	อ..สง่า	ดามาพงศ์	ที่ปรึกษากรมอนามัย	และผู้ทรงคุณวุฒิ	สสส.

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พัฒนาระบบ
ติดตามออนไลน์

ระบบติดตาม
ภาวะโภชนาการ

และจัดสำารับอาหาร

คู่มือการประเมินตนเอง 
และลงเยี่ยมโรงเรียน

แบบเสริมพลัง

• สนับสนุน
การดำาเนินงาน 
โรงเรียนเด็กไทย
แก้มใส จำานวน
544 แห่ง

• พัฒนาศูนย์เรียนรู้
เด็กไทยแก้มใส
ต้นแบบ 122 แห่ง

ประมวลองค์ความรู้
8 องค์ประกอบ

พัฒนาศักยภาพ
ทีมพี่เลี้ยง

สนับสนุนชุดความรู้สื่อ
และนวัตกรรม

เสริมพลังภาคี
เครือข่าย
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 จังหวะก้าวในการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใสสรุปได้เป็น 3 ระยะ	คือ	

 ระยะที่ 1	 ช่วงของการประมวลองค์ความรู้	 8	 องค์ประกอบ	 การพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียง	 การ

สนับสนุนชุดความรู้	สื่อ	และนวัตกรรม	และการเสริมพลังภาคีเครือข่าย	

 ระยะที่ 2	ช่วงของการสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	และการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้ต้นแบบ	

 ระยะที่ 3 ช่วงของการพัฒนาระบบติดตามออนไลน์	 ระบบติดตามภาวะโภชนาการและจัดส�ารับ

อาหาร	การพฒันาคู่มอืการประเมนิตนเองและการลงเยีย่มเพ่ือเสรมิพลงัโรงเรยีนต้นแบบ	เพือ่น�าไปสูก่าร

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขยายผลศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสและโรงเรียนต้นแบบ

	 การด�าเนินโครงการในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ตนเอง	 (Learning	 by	 Doing)	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม	

โดยมีกรอบกิจกรรมที่ก�าหนดไว้	8	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	การเกษตรในโรงเรียน	2)	สหกรณ์นักเรียน	3)	

การจัดบริการอาหารของโรงเรียน	 4)	 การติดตามภาวะโภชนาการ	 5)	 การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน	 6)	

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ	7)	การจัดบริการสุขภาพ	8)	การจัดการเรียน

รู้:	เกษตร	โภชนาการ	และสุขภาพอนามัย

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เน้นบูรณาการกิจกรรมที่ 1- 4, 8

ขยายผลสู่ชุมชน

ที่มา:	แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส

เกษตรในโรงเรียน

 • ปลูกพืชผัก, ผลไม้, เพาะเห็ด

 • เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ

1

มีโภชนาการสมวัย

สุขภาพดี ผลการเรียนดี

มีจิตสาธารณะ

การจัดบริการอาหารของโรงเรียน

 • ตามหลักโภชนาการ, 

ตามหลักสุขาภิบาล

 • อาหารปลอดภัย, ใช้เกลือไอโอดีน

3

การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพ

ทางกายและสุขภาพนักเรียน

 • ฐานข้อมูล, แปลผล, 

ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน

4
การพัฒนาสุขนิสัย และ

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

 • นิสัยการกิน

 • สุขนิสัยที่ดี

 • ออกกำาลังกาย

5

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
 • อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน
 • โรงอาหาร, โรงครัว
 • ห้องนำ้า
 • ฯลฯ

6

จัดบริการสุขภาพนักเรียน
 • ตรวจความสะอาดร่างกาย
 • ปฐมพยาบาล
 • หนอนพยาธิ และมาลาเรีย

7
สหกรณ์นักเรียน
 • สหกรณ์ร้านค้า
 • ออมทรัพย์
 • ส่งเสริมการผลิต

2

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเกษตร 
โภชนาการ และสุขภาพ
 • พุทธิศึกษา (Head)
 • จริยศึกษา (Heart)
 • หัตถศึกษา (Hand)
 • พลศึกษา (Health)

8
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 ผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การลงทุน

ผ่านโครงการเดก็ไทยแก้มใสให้ผลตอบแทนทางสังคมอย่างคุ้มค่า แต่ยงัต้องมกีารพฒันาต่อ ทัง้การ

ขบัเคลือ่นของโรงเรยีนในพืน้ทีต่่างๆ ให้ทำากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง การหาแนวทางเพิม่ประสิทธิภาพ

การทำางานและลดภาระของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำาหรับการประเมินผล

ตอบแทนทางสังคมในอนาคตเพื่อให้มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงข้อมูลที่จะนำา

ไปใช้ในการขับเคล่ือนต่อ ว่าโรงเรียนในแต่ละบรบิทใช้ผลผลติทางการเกษตรจากแหล่งใดเป็นหลกั 

เป็นอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์ ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน สามารถจัดหาผลผลิตเกษตรอินทรีย์/เกษตร

ปลอดภัยได้หรือไม่ มีความเพียงพอและมั่นคงเพียงใด มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการจัดการ และ

โรงเรียนแบบไหนที่น่าจะมีสถานการณ์ยำ่าแย่ที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญในการจัดทำานโยบายที่จะเอื้อ

ให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานและได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

1.	รายงานโครงการวเิคราะห์ผลตอบแทนทางสงัคมของโครงการเดก็ไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านกัโภชนาการ	

ปีที่	1	โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(TDRI)	วันที่	18	ตุลาคม	2560

2.	รายงานการติดตามผลการด�าเนินงานหลังลงนามบันทึกข้อตกลง	(MOU)	ว่าด้วยความร่วมมือการสร้าง

เครือข่ายเด็กไทยแก้มใส	 โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่าง

ครบวงจร	ของโรงเรียนเครือข่าย	ปี	2562

3.	การน�าเสนอ	“ผลการประเมินโครงการเด็กไทยแก้มใส	ปี	2560-2563”	โดยคุณสุลัดดา	พงษ์อุทธา	ใน

การประชุมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว	วันที่	6	สิงหาคม	2564	ทางแอปพลิเคชัน	ZOOM
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การผลักดัน
กฎหมาย
ควบคุมสารเคมี
และวัตถุ
อันตราย
ปรกชล	อู๋ทรัพย์	1

1	มูลนิธิชีววิถี
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ย้อนรอยกำรต่อสู้เพื่อแบน 3 สำรเคมีทำงกำรเกษตร
	 จากข้อมลูวชิาการทีพ่บว่า	สารเคมทีางการเกษตร	3	ชนดิ	คอื	พาราควอต,	คลอร์ไพรฟิอส และไกล-

โฟเซต	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	โดยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง	และพบการตกค้าง

ในพชืผักและผลไม้ต่างๆ	รวมถึงปนเป้ือนในดิน	แหล่งน�า้	ท�าให้ภาคเีครอืข่ายหลายภาคส่วน	น�าโดย	มลูนธิิ

ชีววิถี (BIOTHAI) เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) และภาคีเครือข่ายสนับสนุน

การแบนสารพิษท่ีมีอันตรายร้ายแรง	 ร่วมมือกันแก้ปัญหาจากสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนให้

ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย	 ลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร	 ผู้บริโภค	 และส่ิงแวดล้อม	

และเพื่อให้เกิดนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่	โดยการขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ	ได้แก่	

	 1.	การปรบัเปลีย่นวธีิการผลติพืชอาหารจากการใช้สารเคมกี�าจดัศัตรูพชืเข้มข้น	เป็นลดและเลิกใช้สาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืช	ไปจนถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน	

	 2.	การพัฒนากลไกการกระจายอาหารที่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	ตลาดสีเขียว	ครัวกลาง	ให้

แก่ชุมชน	โรงเรียน	ศูนย์เด็กเล็ก	โรงพยาบาล	

	 3.	การขบัเคลือ่นให้เกิดนโยบายในระดับพืน้ทีแ่ละจงัหวัด	ได้แก่	ข้อตกลงร่วมของรฐัธรรมนญูสขุภาพ

ที่ยกเลิกการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูงในระดับหมู่บ้านและต�าบล

	 นอกจากน้ี	ยงัได้มกีารรวบรวมและสงัเคราะห์ข้อมลูทางวชิาการเกีย่วกบัผลกระทบจากสารเคมกี�าจดั

ศตัรพูชื	ศกึษานโยบายในการควบคมุของต่างประเทศ	ส�ารวจและศกึษาภายในประเทศเพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิ

ประจักษ์	 และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	 จนส่งผลให้สังคมตื่นตัว	 และหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออกใน

ปลายปี	2559	จากการทีก่ระทรวงสาธารณสขุเหน็ข้อมลูผลการสุม่ตรวจสารพษิตกค้างในผกัผลไม้ทีจ่�าหน่าย

ในท้องตลาด	โดยมลูนธิชิวีวถิ	ีและ	Thai-PAN	ผ่านสือ่สาธารณะ	จงึเชญิหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รวมถึง	สสส.	

มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	 Thai-PAN	 เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น�าเสนอ	ซึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะน้ันคือ	 ศ.นพ.ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร	 เห็นสาเหตุของความ

แตกต่างระหว่างข้อมูลของหน่วยงานในกระทรวงฯ	มหาวิทยาลัยมหิดล	และ	Thai-PAN	จึงตั้งคณะท�างาน

เพือ่แก้ไขปัญหาและอดุช่องว่างต่างๆ	เช่น	การยกระดับประสิทธภิาพและขอบข่ายในการวเิคราะห์สารพษิ

ตกค้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,	การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นให้มากกว่าสารก�าจัดแมลง	4	กลุ่ม	

รวมถึงการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง	ซึ่งเป็น

คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงอุตสาหกรรม	และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำรผลักดันกฎหมำยควบคุมสำรเคมีและวัตถุอันตรำย
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เมษายน คณะกรรมการขบัเคลือ่นปัญหาการใช้สารเคมป้ีองกนัจำาจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเสีย่งสูง	มมีตใิห้ด�าเนนิการ
ออกประกาศยกเลิกการน�าเข้าและการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส	รวมถึงจ�ากัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด
กันยายน เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง	 369	 องค์กร	 50	 จังหวัด	 ยื่นหนังสือถึงนายก
รัฐมนตรี	ไม่ให้กรมวิชาการเกษตรต่อทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
ธันวาคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต	
คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต
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	 ในระหว่างนั้น	 สสส.	 และภาคีเครือข่ายได้มีส่วนผลักดันให้เกิดนโยบายส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี	้

คอื	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีก่�าหนดให้ปี	2560	เป็นปีแห่งการบรโิภคผกัผลไม้ปลอดภยั	และนโยบาย

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	 ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัตถุดิบอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อ

ปรงุอาหารในโรงพยาบาลมาจนถงึปัจจบุนั	และเกดิการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูพชือาหารทีล่ดและเลกิใช้สาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชมากขึ้น

	 ต่อมาคณะกรรมการขับเคลือ่นการแก้ปัญหาการใช้สารเคมป้ีองกนัก�าจดัศตัรพูชืทีม่คีวามเสีย่งสงู	นกั

วิชาการจากสถาบันการศึกษา	สถาบันวิชาการ	และผู้แทนภาคประชาชน	 ได้มีมติร่วมกันให้ยกเลิกการใช้

พาราควอต,	คลอรืไพริฟอส	และจ�ากัดการใช้ไกลโฟเซต	เรื่องได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ

อันตราย	แต่มีมติไม่ให้ยกเลิกสารทั้ง	3	ชนิดถึง	2	ครั้ง	ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากทุกภาคส่วนของสังคม

ให้มกีารแบนสารทัง้	3	ชนิด	ไม่ว่าจะเป็นทางสภาเกษตรแห่งชาต	ิแพทยสภา	สภาเภสชักรรม	คณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงสาธารณสุข	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน

สาธารณสุข	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ชมรมแพทย์ชนบท	

ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิผูต้รวจการแผ่นดนิ	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเครือข่าย

ประชาคมนักวิชาการจากหลายสถาบัน	 สมัชชาคนจน	 สภาองค์กรชุมชน	 กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม	 และภาคประชาชน	 ในขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจค้าสารเคมีเกษตรและกลุ่ม

องค์กรบังหน้า	จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้หาข้อยุติในเรื่องนี้ถึง	3	ครั้ง	

	 ด้วยความเคล่ือนไหวของฝ่ายนโยบายอย่างต่อเน่ือง	ทัง้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทัง้สองสมยั	และผู้ตรวจการแผ่นดนิ	ทีแ่สวงหาข้อเทจ็จริงและมีค�า

วินิจฉัยให้ยกเลิกพาราควอตส่งไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย	 รวมถึงเสียงสะท้อนจากสังคมและ

เกษตรกรส่วนใหญ่ทีเ่ห็นพ้องว่าควรยกเลกิสารเหล่านีโ้ดยเรว็	ท�าให้คณะกรรมการวตัถอุนัตรายมมีตยิกเลกิ

สารทัง้	3	ชนิด	เมือ่วนัท่ี	22	ตลุาคม	2562	โดยให้ยกเลิกการจ�าหน่ายและการใช้สารเคมดีงักล่าวในประเทศ	

ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2562	เป็นต้นไป

	 แต่แล้วเพียง	36	วัน	มติยกเลิก	3	สารพิษก็ล้มพับลง	ทั้งๆ	ที่เคยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกว่ารัฐบาลไทย

เลือกสุขภาพของประชาชนมาก่อนผลประโยชน์ของบรรษัท	
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มกราคม นายกรัฐมนตรี	 มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องศึกษาข้อมูลและ 
ผลกระทบของพาราควอต	/	พล.อ.ฉัตรชัย	สาริกัลยะ	สั่งการแก้ไขสินค้าเกษตรไม่ได้มาตรฐาน	หลังพบสาร	3	ชนิดตกค้าง
กุมภาพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข	 ประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกระทรวงอุตสาหกรรม	 ที่ประชุมยืนยัน 
ให้ยกเลิกการใช้ภายในเดือนธันวาคม	 2562	 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 มีมติให้ด�าเนินการตาม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงทุกข้อ
พฤษภาคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 มีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง	 3	 ชนิด	 รศ.ดร.จิราพร	 ล้ิมปานานนท์	 กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการวัตถุอันตราย	ออกแถลงการณ์ว่าการลงมติไม่มีการแสดงการมีส่วนได้เสีย
ของคณะกรรมการตาม	พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	พ.ศ.2561
มิถุนายน เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษท่ีมีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร	 ชุมนุมหน้าท�าเนียบ	 ยื่นจดหมายถึง 
นายกรัฐมนตรี
สิงหาคม ‘รมช. ยักษ์’ ประกาศเลิกใช้ 3 สารพิษ	จุดยืนคือไม่มีค�าว่าลด	หรือควบคุมการใช้	ต้องเลิกใช้เท่านั้น
พฤศจิกายน ผู้ตรวจการแผ่นดิน	มีค�าวินิจฉัยให้ยกเลิกการใช้พาราควอตภายใน	1	ปี
กรกฎาคม นายกรัฐมนตรี	 ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	ออกประกาศห้ามน�าสารพาราควอต	ไกลโฟเซต	และคลอร์ไพริฟอส	เข้าพื้นที่อุทยาน
ธันวาคม สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	สรุปข้อมูลทางวิชาการ	เสนอให้ประกาศยกเลิกการใช้พาราควอตภายใน	1	ปี
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	 การประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวันที่	 27	พฤศจิกายน	2562	ภายหลัง	พ.ร.บ.	วัตถุ

อันตราย	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2562	มีผลบังคับใช้	มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการวัตถุอันตราย	โดย

มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน	 และลดสัดส่วนกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข

เหลือ	2	คน	ประกอบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ	ที่ร่วมมือกับบริษัทค้าสารเคมี

ได้ส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีให้ทบทวนการยกเลิกไกลโฟเซต	ท�าให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติ

เลื่อนการยกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก	6	เดือน	คือให้มีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มิถุนายน	

2563	และยกเลกิการแบนไกลโฟเซตให้คงไว้ทีก่ารจ�ากดัการใช้	แต่มตทิีป่ระธานกรรมการวตัถุอนัตรายอ้าง

ว่าเป็น	“มติเอกฉันท์”	ถูกแย้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่มีการลง

มติในที่ประชุมครั้งนั้น	 ท�าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและนักกฎหมาย	 จนคณะกรรมการวัตถุ

อันตรายต้องออกมาอธิบายว่ามติดังกล่าวเป็น	“เสียงส่วนใหญ่”

	 มตขิองคณะกรรมการวตัถุอนัตรายเมือ่วันที	่27	พฤศจกิายน	2562	เป็นมตทิีไ่ม่ฟังแม้กระทัง่เสียงของ

สภาผู้แทนราษฎรที่มีมติเป็นเอกฉันท์	423	:	0	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2562	สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้

สารทั้ง	3	ชนิดโดยเร็ว	และหากย้อนไปดูการลงมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายก่อนหน้านั้น	(มีมติไม่

ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง	3	ชนิด)	ในวันที่	23	พฤษภาคม	2561	ก็พบว่า	เป็นการลงมติที่ไม่ได้แสดงการมี

ส่วนได้เสียของคณะกรรมการตาม	พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	พ.ศ.2561	มาตรา	12	วรรค	2	ซึ่งจากการตรวจ

สอบพบว่า	มกีรรมการผูท้รงคณุวฒุอิย่างน้อย	2	คน	ทีใ่กล้ชิดหรือเคยท�างานให้กับกลุ่มธรุกิจสารเคมเีกษตร

มาก่อน
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มกราคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย	มีมติทบทวนการควบคุมพาราควอตจากข้อมูลค�าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กุมภาพันธ์ คณะกรรมการแข้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง	พิจารณาหาข้อสรุปการควบคุม	
3	 สาร	 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน	 ให้ต้ังคณะท�างานชุดเล็ก	 2	 คณะ	 เพื่อพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและวิธีการทดแทน	คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เสนอแนะรัฐบาลก�าหนดพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	4	ห้ามผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	หรือ
มีไว้ในครอบครอง	สภาเภสัชกรรม	 ออกแถลงการณ์เสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยกระดับการควบคุม	 3	 สาร	 เป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่	4	และยกเลิกการใช้ภายในปี	2562	แพทยสภา	เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย	ว่าเห็นชอบกับมติ
ยกเลกิการใช้	3	สาร	เครอืข่ายสนบัสนนุการแบนสารพษิทีม่อีนัตรายร้ายแรง 686 องค์กร	ยืน่ข้อเรยีกร้องต่อประธานกรรมการ
วัตถุอันตราย	นายอภิจิณ โชติกเสถียร	รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย	เปิดเผยว่า
เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมให้ยืนตามมติเดิม	ไม่มีการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต ผู้ตรวจการแผ่นดิน	เตรียมเชิญคณะ
กรรมการวัตถุอันตรายและผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ชี้แจงกรณีไม่ยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย	 3	 ชนิด	นายกรัฐมนตรี 
ยืนยันรัฐบาลมุ่งหวังเลิกใช้สารเคมีพาราควอตโดยเร็ว
กรกฎาคม พรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค	รุกจัดกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน	ชี้	3	สารอันตรายและเอื้อกลุ่มทุน
สิงหาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 กล่าวว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับ
อันตรายจาก	3	สารพิษจาก	สปสช.	และไม่สนับสนุนการใช้สารพิษดังกล่าว
กนัยายน นายกรฐัมนตร	ีกล่าวภายหลงัการประชมุ	ครม.	ถงึความชดัเจนในแนวคดิทีจ่ะยกเลกิการใช้สารเคม	ี3	ชนดิในภาคเกษตร
ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร	แต่ต้องหาทางในการท�าเรื่องเกษตรอินทรีย์	สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมทั้ง	 3	 ชนิด	นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แถลงหนนุ	น.ส.มนญัญา	ไทยเศรษฐ์	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบนสารพิษอันตรายเต็มที่
ตุลาคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 ลงมติแบน	3	สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง	 3	 ชนิด	รัฐบาลสหรัฐฯ (เท็ด แมคคินนี	 ผู้ช่วย
รฐัมนตรเีกษตรเพือ่การค้าและกจิการเกษตรต่างประเทศ)	แทรกแซงกจิการภายในประเทศไทย	เพือ่ประโยชน์ของบรรษทัเทคโนโลยี
ชีวภาพ
พฤศจิกายน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ	รมว.อุตสาหกรรม	ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย	ยอมรับว่าเกษตรกรกังวล
มากว่าจะใช้สารใดมาทดแทน	 และจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร	 ดังนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย	 และจะหาข้อมูล
เพิ่มเติมยืนยันว่าการแบน	3	สารเคมี	ยังยึดตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	4	มีผลตั้งแต่วัน
ที	่1	ธ.ค.	2562	เป็นต้นไป	สภาผูแ้ทนราษฎร	ลงมตด้ิวยเสยีงเอกฉันท์	423	ต่อ	0	เหน็ชอบรายงานและข้อเสนอของคณะกรรมาธกิาร
วสิามญั	ยนืยนัการแบนสารเคมกี�าจดัศัตรพูชืความเสีย่งสงู	3	ชนดิ	คณะกรรมการวตัถอัุนตราย	ทีม่	ีนายสรุยิะ	จงึรุง่เรอืงกจิ	รมว.
กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธานการประชุมมีมติเลื่อนการแบน	2	สารเคมี	พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก	6	เดือน	
รศ.จิราพร ลิมปานานนท์	นายกสภาเภสัชกรรม	ประกาศลาออกจากการเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ช่ว
งป

ี 2
56

2

แบน 3 สำร: ชัยชนะขั้นแรกของกำรสร้ำงระบบเกษตรยั่งยืนและอำหำรสุขภำวะ
	 ผลจากการขบัเคลือ่นเรือ่งนีอ้ย่างต่อเน่ือง	ท�าให้คณะกรรมการวตัถุอันตรายมมีต	ิ“จ�ากดั”	การใช้สาร

ก�าจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซตตั้งแต่วันที่	 5	ตุลาคม	2562	และต่อมามีมติ	 “ยกเลิก”	การใช้สารก�าจัดวัชพืช

ชนิดพาราควอตและสารก�าจัดแมลงชนิดคลอร์ไพริฟอส	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2563	

	 “ทีป่ระชุมมข้ีอสรปุตามเสยีงส่วนใหญ่	17	ท่าน	ทีเ่หน็ด้วยกับการคงมตยิกเลิกใช้และห้ามครอบครอง

สารเคมีทางการเกษตร	2	ชนิด	ได้แก่	พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส	เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่	4	ที่จะเริ่ม

มผีลบงัคบัใช้วนัที	่1	มถินุายน	2563	โดยไม่เลือ่นออกไปตามข้อเสนอของนายกลนิท์	สารสนิ	ประธานสภา
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หอการค้าแห่งประเทศไทย	ทีเ่สนอให้เลือ่นการบงัคบัใช้ออกไปถงึส้ินปี	2563	ส่วนวตัถอัุนตรายไกลโฟเซต	

ให้ใช้มาตรการจ�ากัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2561”

	 ค�ากล่าวของนายสุริยะ	 จึงรุ่งเรืองกิจ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 เมื่อวันที่	 30	 เมษายน	

2563	เป็นเหมอืนชัยชนะขัน้ต้นของการต่อสูเ้พือ่ให้ประเทศไทยแบนสารเคมทีางการเกษตรทีม่คีวามเสีย่ง

สูง	 3	 ชนิดดังกล่าว	 และเป็นแสงแห่งความหวังของภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการสร้างระบบเกษตรที่

ยั่งยืน	ปลอดภัยต่อสุขภาพ	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า	3	ปี	นับตั้งแต่วันที่	

5	เมษายน	2560	ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง	ได้มีมติ

ให้ออกประกาศยกเลิกการน�าเข้าและการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส	 รวมถึงจ�ากัดการใช้ไกลโฟเซต

อย่างเข้มงวด	 หลังจากน้ันเป็นต้นมา	 ภาคีเครือข่ายต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เครือข่าย

สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง	สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค	คณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชนแห่งชาติ	สภาเภสัชกรรม	แพทยสภา	ฯลฯ	ก็พากันแสดงท่าทีสนับสนุนมติดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ	ไม่

ว่าจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล	การยื่นข้อเรียกร้อง	การออกแถลงการณ์	ไปจนถึงการชุมนุมหน้า

ท�าเนียบรัฐบาล	

	 ถงึแม้ในเวลาต่อมา	กลุม่ธุรกิจสารเคมเีกษตรยงัคงเดนิหน้าเพือ่ล้มเลกิหรอืยดืระยะเวลาการแบนออก

ไป	แต่ก็ไม่ส�าเร็จ	ดังเช่นในวันที่	28	กันยายน	2563	คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติ	20	ต่อ	4	เสียง	

ให้แบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไป	โดยให้เหตุผลว่า

	 “การประชุมหลายครั้งท่ีผ่านมามีข้อมูลทางวิชาการรองรับเพียงพอแล้ว	 และจะไม่มีการรับเรื่องร้อง

เรยีนอกี	ส่วนเรือ่งการหาสารทดแทน	กรมวชิาการเกษตรจะรับไปด�าเนินการ	แต่ตอนน้ีสารทดแทนโดยตรง

ยังไม่มี	โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ	และกระทรวงพาณิชย์	จะพยายามหาสารทดแทนที่ราคาไม่สูง

ถึง	 30-40%	 และจะไปเน้นท่ีการเพ่ิมมูลค่าพืชผลในตลาด	 ซึ่งจะเร่งด�าเนินการเพื่อให้เกิดความตื่นตัวใน

การท�าเกษตรแบบไร้สารเคมี”

 แม้การยกเลกิพาราควอตและคลอร์ไพรฟิอสจะเป็นความสำาเรจ็อย่างหนึง่ของการควบคุมสาร

เคมีกำาจัดศตัรูพืชทีม่อีนัตรายสูง แต่ส่ิงทีเ่กิดขึน้ระหว่างทางสะท้อนให้เหน็ปัญหาของโครงสร้างการ

กำากับสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื เช่นเดยีวกบัการวเิคราะห์ของเครอืข่ายฯ โดยกลไกสมชัชาสขุภาพแห่ง

ชาติ มีมติที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ โดยมติท่ี 5.5 เป็นการสะท้อนโดยตรงและมีฉันทามติให้มีการแก้ไข

ปัญหาสารเคมกีำาจัดศตัรพูชืตลอดห่วงโซ่ รวมถงึการปรบัปรงุโครงสร้างกฎหมาย จนนำามาสู่การยก

ร่าง ‘พระราชบญัญติัความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกนักำาจดัศัตรพูชื พ.ศ....’ ซึง่กำาลงัดำาเนนิการ

อยู่ในปัจจุบัน
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เมษายน นายกลินท์ สารสิน	ประธานกรรมการหอการค้าไทย	ท�าหนังสือถึง	นายสุริยะ	จึงรุ่งเรืองกิจ	รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม	
ขอขยายระยะเวลาบงัคบัใช้ประกาศในการก�าหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที	่4	เครอืข่ายสนบัสนนุ
การแบนสารพิษทีม่อีนัตรายร้ายแรง	ยืน่หนงัสอืถงึนายสรุยิะ	จงึรุง่เรอืงกจิ	 เพือ่คดัค้านการเลือ่นการแบนสารพษิ	นายสรุยิะ	จงึ-
รุ่งเรืองกิจเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า	ที่ประชุมมีข้อสรุปตามเสียงส่วนใหญ่	17	ท่านที่เห็นด้วยกับการ
คงมติยกเลิกใช้และห้ามครอบครองพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส	โดยไม่เลื่อนออกไป	ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจ�ากัดการใช้
พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา	เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2563	
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร	บริษัทชินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น	ผู้น�าเข้าสารเคมีรายใหญ่
ยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	คณะกรรมการวัตถุอันตราย	กรมวิชาการเกษตร	และอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร	โดยมีค�าขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เพราะผู้ฟ้องได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว
สงิหาคม มลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภคและมลูนิธชิวีวถิใีนฐานะตวัแทนเครอืข่ายเตอืนภยัสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื	ยืน่ร้องสอดคดชีนิเจน
ทา-บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศแบนสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส	 เนื่องจากเห็นว่าการออก
ประกาศแบนสารเคมีทั้ง	 2	 ชนิด	 พาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส	 เป็นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับข้อมูลวิชาการความเป็น
อันตรายร้ายแรงและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทั้ง	2	ชนิด	ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ	(พ.ร.บ.)	วัตถุอันตราย	พ.ศ.
2535	มาตรา	18	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทย์จาก 3 โรง
พยาบาล ในจังหวัดอ�านาจเจริญ	กาญจนบุรี	และนครสวรรค์	แถลงเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องพาราควอตและไกลโฟเซตตกค้างในซีรั่ม
และขี้เทา	เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชน	หลังจากที่สมาคมวิทยาการวัชพืชกล่าวหาว่างานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลเท็จ	
ซึ่งไม่เป็นความจริง
กนัยายน นกัข่าวรอยเตอร์ส	เผยแพร่รายงานพเิศษ	กรณรีฐับาลไทยถอนค�าส่ังแบนสารเคมกี�าจัดวชัพืชไกลโฟเซตปีทีแ่ล้วเกีย่วพนั	
จนท.สหรฐัฯ	และบรษิทัเอกชนซึง่หาทางลอ็บบี	้รมช.	นายกฯ	ไทย	Carey	Gillam	ผูเ้ขยีนหนงัสอื	White wash เปิดโปงเบือ้งหลงัและ
หลักฐานความร่วมมือระหว่างบริษัทไบเออร์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ	 ล้มการแบนไกลโฟเซตในประเทศไทย	 เครือข่าย
เตือนภยัสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื (THAI-PAN) ยืน่คัดค้านทบทวนการแบนสารพษิพาราควอตและคลอร์ไพรฟิอส	พร้อมเปิดหลกัฐาน
สมาคมวทิยาการวชัพชืแห่งประเทศไทย	และเครอืข่ายอาสาคนรกัแม่กลองใช้ค�ากล่าวอ้างบดิเบือนข้อมลูต่อกรรมการวตัถอุนัตราย	
มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค	 ตรวจพบสารพาราควอตในน�้าปูถึงร้อยละ	 33	 จาก	 24	 ตัวอย่างใน	 6	 จังหวัดภาคเหนือ	 และเรียกร้องให ้
คณะกรรมการวัตถุอันตรายยืนยันแบนสารเคมีอันตรายทั้ง	 3	 ตัว	คณะกรรมการวัตถุอันตราย	 มีมติเอกฉันท์	 20	 เสียง	 ต่อ	 4 
ให้แบนพาราควอตและคลอร์โพริฟอสต่อไป
พฤศจกิายน เครอืข่ายเตอืนภยัสารเคมกีำาจดัศตัรพูชื	จดัประชมุวชิาการเพือ่เตอืนภยัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื	2563	ภายใต้หวัข้อ	
“ก้าวไปข้างหน้า	สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย”	สมาคมวิทยาการวัชพืช	จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	ภายใต้
หัวข้อ	“ก้าวต่อไปอย่างไร...เมื่อเกษตรกรไทยไร้พาราควอต”

มิถุนายน น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์	 รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โพสต์เฟซบุ๊กคลิป	 คุณชาดา	 ไทยเศรษฐ์	 สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี	พรรคภูมิใจไทย	ได้ลุกขึ้นอภิปราย	‘ร่าง	พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	พ.ศ.	...’	โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	
กล่าวถึงวิธีคิดของกระทรวงอุตสาหกรรม	 แยบยล	 เล่นกล	 เป็นการกระท�าที่คิดได้เก่งจริงไม่ได้มีอะไรมาก	 ค�าว่า	 “วัตถุอันตราย” 
สารพิษ	3	ตัวได้มีการยกเลิกไปแล้ว	2	ตัว	คือ	พาราควอตและคลอร์ไพรริฟอส	ยังเหลือไกลโฟเซตที่เป็นตัวส�าคัญที่ท�าให้เกิดมะเร็ง
เต้านม

ช่ว
งป

ี 2
56

3
ช่ว

งป
ี 2

56
4
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กฎหมำยควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช: ชัยชนะขั้นต่อไปที่มุ่งหวัง
	 ร่าง	‘พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยัจากการใช้สารป้องกันก�าจัดศตัรพูชื	พ.ศ....’	เกิดจากกระบวนการ

มส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจากทกุภาคส่วนรวมถงึผูป้ระกอบการธุรกจิสารเคมเีกษตร	และมกีารรบัฟัง

ความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในเบ้ืองต้นแล้ว	มหีลักการส�าคญั	3	ประการเพือ่ให้การควบคมุสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	คือ	1)	ระวังไว้ก่อน	2)	การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	และ	3)	

โปร่งใส	ตรวจสอบได้	

	 นอกจากนี้	ยังมีบทบัญญัติส�าคัญที่แตกต่างจาก	พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	ได้แก่	ปรับปรุงโครงสร้างของ

หนว่ยงานทีพ่ิจารณาอนญุาต	โดยมีหน่วยงานทีคุ่้มครองสขุภาพและสิง่แวดล้อมเป็นสดัส่วนหลกั,	เปลีย่น

ไปใช้ระบบ	Positive	List		ประกอบกบัมเีกณฑ์ในการยกเลกิสารทีช่ดัเจน,	มรีะบบรายงานข้อมลูการเคลือ่น

ย้ายและการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชตลอดห่วงโซ่	 จนถึงการจัดการซากบรรจุภัณฑ์,	 ควบคุมการโฆษณา

และส่งเสริมการตลาดตามหลักสากล,	 มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร	 การตกค้างใน

ผลผลิตและส่ิงแวดล้อม	 และกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่นสามารถก�าหนดระดับการควบคุมที่เข้มงวดกว่า

กฎหมายกลางได้ตามสถานการณ์และนโยบายของแต่ละท้องที่	

	 ในช่วงที่ผ่านมา	 มีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพร้อมๆ	 กับการขับเคลื่อนเพื่อยกเลิก	

3	สารพิษ	จนกระทั่งวันที่	 10	กุมภาพันธ์	 2562	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ท�าความเห็นเสนอคณะ

รัฐมนตรีให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร	 โดยพิจารณาจากร่างพระราช

บัญญัติฉบับนี้	เช่นเดียวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการ

ใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	และมีการบรรจุเรื่องการจัดการสารเคมีทั้งระบบในแผน

ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และการปฏิรูปกฎหมายควบคุมสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข	ฉบับปรับปรุง	ปี	2564	

 แม้กระน้ัน ก็ยังมีข้อติดขัดบางประการเกี่ยวกับหน่วยงานรับผิดชอบ และการคัดค้านจากผู้ท่ี

เสียผลประโยชน์จากการยกเลิกและจำากัดการใช้ 3 สารพิษ ดังนั้น ภาคีเครือข่ายฯ จึงยังต้องเดิน

หน้าขับเคลื่อนกฎหมายที่จะเอื้อให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการกำากับสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชท้ัง

ระบบ ซ่ึงต้องการความร่วมมอืจากประชาชนทกุคน เพ่ือร่วมกนัสร้างระบบเกษตรทีย่ัง่ยนืและอาหาร

สุขภาวะ พร้อมส่งต่อผืนแผ่นดินที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นถัดไป
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Green	Hospital	
การพัฒนา
นโยบาย
โรงพยาบาล
อาหารสุขภาวะ
วรลักษณ์	คงหนู	ทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ

บาทหลวงวุฒิชัย	อ่องนาวา	1

ดร.ผาสุข	แก้วเจริญตา	2

สุชาญ	ศีลอ�านวย	3

สุธิดา	แสงสว่าง

1	โครงการสถานีเกษตรแบ่งปันราชบุรี
2	โรงพยาบาลลับแล	จ.อุตรดิตถ์	
3	มูลนิธิเอ็มโอเอไทย
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ต้นทุน 10 ปี สู่กำรพัฒนำนโยบำยโรงพยำบำลสีเขียว 4

	 ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ	สสส.	ได้สร้างต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนานโยบายโรงพยาบาล

อาหารสขุภาวะไว้ในพืน้ทีอ่ย่างมากมาย	ทัง้การสนบัสนนุให้ผู้ผลิตเลิกใช้สารเคมใีนการปลูกผักผลไม้เพือ่ให้มอีาหาร

ที่ปลอดภัยน�าเข้าสู่ครัวโรงพยาบาล	และการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ	จากการท�างานที่

ผ่านมา	ภาคใีนพ้ืนทีข่องแผนอาหาร	สสส.	และกระทรวงสาธารณสขุ	มข้ีอค้นพบทีส่�าคญัจากการท�างานโรงพยาบาล

สีเขียวจ�านวน	25	แห่ง	ดังนี้

 1. ต้นทุนของนโยบำยโรงพยำบำลสีเขียว	 มีจุดแข็งและต้นทุนที่จะขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจชุมชน	 ทั้งในด้าน
นโยบายตัง้แต่ปี	2560	จนถงึปัจจบุนัทีส่อดคล้องกับนโยบายในระดบัสากลคอืเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน	(SDGs)	

รวมถึงมีการวางระบบกลไกที่ดี	มีบุคลากร	เครื่องมือ/ชุดความรู้	ที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง	

 2. เศรษฐกิจอำหำรโรงพยำบำล	 งบประมาณค่าอาหารรายหัวส�าหรับผู้ป่วยมีมากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชนได้	มูลค่าการจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจ�าปี	2563	จ�านวน	682	แห่ง	

อยู่ที่ประมาณ	939	ล้านบาท	เป็นการซื้อขายอาหารปลอดภัยประมาณ	775	ล้านบาท	เป็นการซื้อเนื้อสัตว์ร้อยละ	

45.1	ผักปลอดภัยร้อยละ	17.9	และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ร้อยละ	12.8

4  การเรียกชื่อ	“โรงพยาบาลสีเขียว”	มีความเป็นมาตั้งแต่การขับเคลื่อนงานของแผนอาหารเรื่องอาหารที่ปลอดภัยในพื้นที่โรงพยาบาล
โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี	ซึ่งด�าเนินงานมามากกว่า	10	ปี	และได้ผนวกรวมเรื่องคุณค่าโภชนาการ	การลดหวาน
มัน	เค็ม	ในเมนูอาหารผู้ป่วย	จึงได้เสนอให้ใช้ชื่อ	“โรงพยาบาลอาหารสุขภาวะ”	อย่างไรก็ตาม	ในบทความนี้ยังมีทั้งสองค�า	และจะได้
มีการพัฒนาค�าที่ใช้ร่วมกันต่อไป

Green Hospital 
กำรพัฒนำนโยบำยโรงพยำบำลอำหำรสุขภำวะ

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รพศ.(A)

25.2%

39.0%

13.0%

5.3%

17.3%

0.2%

% การซื้อวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ จำาแนกตามขนาด รพ.

รพท.(S,M1) รพช.แม่ข่าย
(M2)

รพช.
ขนาดใหญ่

(F1) 

รพช.
ขนาดกลาง

(F2)

รพช.
ขนาดเล็ก

(F3)

รายการวัตถุดิบอาหาร - มูลค่าการจัดซื้อฯ

เกษตรอินทรีย์, 12.8%
99,222,150 บาท

ไข่ปลอดภัย, 6.0%
349,627,632 บาท

ผักปลอดภัย, 17.9%
  138,842,336 บาท

ผลไม้ปลอดภัย, 6.9%
  53,793,389 บาท

ข้าวปลอดภัย, 11.3%
87,752,964 บาท

ไข่ปลอดภัย, 6.0%
44,622,167 บาท

45.0%
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)

(167,322 บ
าท

)
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 3. ตลำดสีเขียวของโรงพยำบำล	 มีการจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 1	 คร้ัง	 จ�านวน	 338	 แห่ง 
(ร้อยละ	49.56),	 เดือนละ	1	ครั้ง	จ�านวน	71	แห่ง	 (ร้อยละ	10.41)	และอื่นๆ	เช่น	ปีละ	1	ครั้ง,	

สัปดาห์ละ	 2-3	 ครั้ง,	 จัดทุกวันยกเว้นเสาร์-อาทิตย์,	 หรือจัดทางออนไลน์ทุกวัน	 รวม	 122	 แห่ง 

(ร้อยละ	17.89)	

 มข้ีอสงัเกตว่า	ตลาดเขยีวในโรงพยาบาลทีม่มีากถงึ	338	แห่ง	เป็นการท�างานบรูณาการระหว่าง	

2	โครงการ	คือ	โครงการอาหารปลอดภัย	ของกระทรวงสาธารณสุข	กับ	โครงการ	Green	&	Clean	

ของกรมอนามยั	ท�าให้มทีัง้การจดัหาวตัถุดิบปลอดภยัมาท�าอาหารให้ผู้ป่วย	และการน�าตลาดสเีขยีว

เข้ามาสู่โรงพยาบาล	 โดยมีเกณฑ์ชี้วัดข้อหนึ่งว่าบุคลากรในโรงพยาบาลหรือประชาชนที่เข้ามาใช้

บริการมีช่องทางในการเข้าถึงอาหารปลอดภัย

 4. เปรียบเทียบมูลค่ำกำรซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ในปีงบประมำณ 2562 กับ 2563	 พบว่า	
มูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัยประเภท	เนื้อสัตว์	ไข่	ข้าว	ผลไม้	และผัก	เพิ่มขึ้น	30	กว่าล้านบาท	

แต่มีข้อสังเกตว่า	 วัตถุดิบที่มีการจัดซื้อเพิ่มขึ้นคือเนื้อสัตว์	 ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ	 มีการจัดซื้อลดลง 

เพราะผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาล

 5. เส้นทำงกำรเช่ือมโยงเมนูอำหำรในโรงพยำบำลกับผลผลิตชุมชน และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของโรงพยำบำลสีเขียว 
	 เริ่มตั้งแต่มีการจัดท�าเมนูล่วงหน้า	-	ท�าแผนการจัดซื้อ	-	นักวิชาการร่วมกับเกษตรกรก�าหนด

ราคากลาง	-	จากนั้นส่งผ่านไปที่วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์	เกษตรกรรายย่อย	พ่อค้าคนกลาง	หรือไป

ซื้อจากตลาด	ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล	

	 ในส่วนของเกษตรกรจะวางแผนการปลูกให้สอดคล้องกับเมนูของโรงพยาบาล	

	 การจัดซื้อจัดจ้างจะมีค่าอาหารกลางวันรายหัว	 คือ	 แบบสามัญ	 50-160	 บาท	 แบบพิเศษ 

100-260	 บาท	 ซึ่งอยู่ภายใต้	 พ.ร.บ.	 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.2560 

มาตรา	 56	 ซึ่งมีจุดดีคือ	 เปิดโอกาสและเอื้ออ�านวยให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อจัดจ้างของได้ 

หลากหลาย	แต่ปัญหาคือการเบิกจ่ายล่าช้า	ต้องใช้เวลา	30	วัน	ถึง	3	 เดือน	ท�าให้เกษตรกรขาด

สภาพคล่อง	 และทางโรงพยาบาลรู้สึกว่า	 การต้องส่งอาหารตรวจความปลอดภัย	 เสียค่าใช้จ่ายสูง	

นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	 การจัดซื้อจากคนกลางมีราคาสูงกว่าปกติ	 เกษตรกร 

ถูกกดราคา	และถ้าโรงพยาบาลใช้วิธีการจัดซื้อแบบ	E-Bidding	 (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	

เกษตรกรจะเข้าไม่ถึง

	 ในส่วนของช่องว่างหรือปัญหา	 จะพบว่าฝั่งเกษตรกรมีอยู่ค่อนข้างมาก	 ทั้งเรื่องผลผลิตไม ่

เพียงพอ	 ส่งไม่ทัน	 ไม่หลากหลาย	 ไม่ตรงตามมาตรฐาน	ปัญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บและการขนส่ง	

ขาดความรู้และเทคโนโลยี	 ขาดการรวมกลุ่ม	 ขาดเงินทุนส�ารองและการประกันราคา	 ช่องทางการ

ขายไม่หลากหลาย	การรับรองคุณภาพล่าช้า	ไม่ต่อเนื่อง	ไปจนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและระบบนิเวศ	
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Supply Demander

• ผลผลิตไม่เพียงพอ ส่งไม่ทัน
• ผลผลิตขาดความหลากหลาย
• ผลผลิตไม่ตรงตามมาตรฐาน
• สถานที่จัดเก็บผลผลิต และ
 การขนส่ง (Logistic)
• ขาดความรู้และเทคโนโลยี
• ขาดเงินทุนสำารอง
• ขาดการรวมกลุ่ม
• ขาดการประกันราคาและช่องทางขาย
 ที่หลากหลาย
• การรับรองคุณภาพผลผลิต (PGS,GAP)  
 ล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง-มีการสวมสิทธิ์
• การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระบบนิเวศ

ตลาดกลาง: 
Green 
Market

ครัว รพ. รร. 
ศพด.

Green
Corner 
สหกรณ์
รพ. รร.

วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ เกษตรกร 
พ่อค้าคนกลาง ซื้อ
ตลาด

• เมนูล่วงหน้า 2 เดือนที่สอดคล้องกับ
แผนการผลิตของเกษตรกร
• แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัตถุดิบอาหาร
• กำาหนดราคากลาง+ชนิดอาหารที่จะซื้อ 
: ข้าวสาร ไข่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์โดยนัก
โภชนาการ รพ.+เกษตรกร

อาหารผู้ป่วยสามัญต่ำากว่า 90-100 บาท
ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออาหารอินทรีย์

จนท.ไม่รู้แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์

ปัญหาที่ตัวบุคลากร

GAP

จัดซื้อผ่านคนกลาง
ราคาสูงกว่าปกติ + 

เกษตรกรถูกกดราคา

จัดซื้อวิธี E-bidding
เกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึง

รพ.เบิก-จ่ายล่าช้า

เสียค่าใช้จ่ายสูงในการส่งตรวจวัตถุดิบ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Green Procurement

ทะเบียนผลผลิต 
& แผนการปลูก
ที่สอดคล้องกับ
เมนูอาหาร รพ. 
รร. ศพด.

เกษตรกร

ระบบการผลิต+รับรอง + จัดเก็บ-บรรจุภัณฑ์+ขนส่ง+การตลาด

รพ.มีงบจัดซื้อวัตถุดิบ
อาหาร 939 ล้านบาท/ปี

ค่าอาหารรายหัวต่อวัน
สามัญ 50-160 บาท
พิเศษ 100-260 บาท

พรบ.พัสดุ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (รพ.)
7 ขั้นตอน ใช้เวลา 7 วัน - 3 เดือน

6. Best Practice: ต้นแบบโรงพยำบำลสีเขียว (อำหำรสุขภำวะ) ได้แก่	
	 1.	ราชบุรีโมเดล:	เกษตรอินทรีย์ชาวบ้านสู่โรงพยาบาลสีเขียว	กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนผึ้ง	

	 2.	ลับแลโมเดล:	การจัดการอาหารอินทรีย์ในโรงพยาบาลลับแล	จ.อุตรดิตถ์	

	 3.	 ลพบุรีโมเดล:	 การขยายผลต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียวอาหารอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่นโยบาย

จังหวัด	

	 4.	โรงพยาบาลเชียงแสน:	พื้นที่ดาวเด่นชุมชนอาหาร	โหนดโรงพยาบาล	ปี	2563

 ความท้าทายในการพัฒนาต้นทนุของแผนอาหารในขณะนี ้คือการขยายผลให้เกดิโรงพยาบาลสเีขยีว

หรือโรงพยาบาลอาหารสุขภาวะในพื้นที่โรงพยาบาลอำาเภอทั่วประเทศทั้ง 720 แห่ง 

กำรพัฒนำนโยบำย: น�ำอำหำรอินทรีย์สู่ครัวโรงพยำบำล 
สร้ำงเศรษฐกิจชุมชนและกำรบริโภคเพื่อสุขภำวะ
	 การท�างานร่วมกันต่อไปทั้งในระดับพื้นท่ีและการขับเคล่ือนนโยบาย	 มีประเด็นการด�าเนินงานที่ส�าคัญอยู่	

5	เรื่องที่จะต้องพิจารณา	คือ	

 1. ชุมชนสีเขียว (Green Community)	ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์	 ผัก	ผลไม้	 ไข่	 และข้าวสาร	การ

รับรองคุณภาพอาหารด้วยระบบ	PGS	และการรวมกลุ่มเกษตรกรสู่วิสาหกิจชุมชน	

 2. โรงพยาบาลสีเขียวและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Hospital & Green Procurement)	จะต้อง

มีการยกระดับให้สูงขึ้น	
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 3. ความตระหนักรู้เรื่องอาหาร (Food Literacy)	เพื่อส่งเสริมเรื่องกินอาหารเป็นยา	

 4. เศรษฐกิจอาหารชุมชน	 ที่จะเติบโตข้ึนจากการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล	 การ

รวมกลุ่มเกษตรกรสู่วิสาหกิจชุมชน	และการสร้างอาชีพด้านอาหาร	

 5. การเฝ้าระวังและกำากับติดตาม	เพื่อให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง

	 จากกระบวนการจัดการความรู้	 “โรงพยาบาลสีเขียวอาหารสุขภาวะ”	 สู่การขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับภาคี

แผนอาหาร	ที่ผ่านมา	ได้มีการจัดท�าข้อเสนอต่อ	4	หน่วยงาน/องค์กร	คือ	

	 1.	ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการส่งเสริมระบบอาหารชุมชนสีเขียว

และเกษตรอินทรีย์	

	 2.	ข้อเสนอต่อโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข	

	 3.	ข้อเสนอต่ออนุกรรมการกระจายอ�านาจ	

	 4.	ข้อเสนอต่อ	สสส.	ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเคลื่อนนโยบาย	

มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ	ดังสรุปไว้ในตารางด้านล่าง

 ข้อเสนอต่อหน่วยงาน/องค์กร ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

1.	 ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ	 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการส่ง
เสรมิระบบอาหารชุมชนสเีขยีวและเกษตร
อินทรีย์

2.	 ข ้อเสนอต่อ	 รพ.	 และกระทรวง
สาธารณสุข

3.	 ข ้อเสนอต่ออนุกรรมการกระจาย
อ�านาจ

4.	 ข้อเสนอต่อ	 สสส.	 สนับสนุนการวิจัย
เพื่อการเคลื่อนนโยบาย

•	 มีระบบประกันราคาด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อรับซื้อผลผลิตสู่	ศพต.	รร.	รพ.
•	 จัดให้มีราคากลางอาหารอินทรีย์ของท้องถิ่น
•	 Lean	ระบบการรบัรองคณุภาพผลผลติเกษตรอนิทรย์ี	โดยมกีารร่วมออกแบบระบบการตรวจสอบคณุภาพ
ระดับท้องถิ่นที่รวดเร็ว	เกษตรกรเข้าถึงง่าย	มีหน่วยงานรับผิดชอบด�าเนินการต่อเนื่อง	เช่น	สภาเกษตรกร
•	 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ	และแจ้งให้	รร.	รพ.	ทราบ
•	 ยกระดับตลาดสีเขียวท้องถิ่นที่สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกร
•	 จัดให้มีสถานที่กลางของท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานในการจัดเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์
•	 ขับเคลื่อนให้เกิดระบบชุมชนอาหารใน	unit	ต�าบล

•	 Lean	ระบบจัดซื้อจัดจ้าง	เช่น	ลดระยะเวลาการเบิก	-	จ่ายเงินค่าสินค้าให้เกษตรได้	ภายใน	7	วัน	หรือ
ไม่เกิน	1	เดือน
•	 ยกเว้นการ	E-bidding
•	 เพิ่มความถี่ในการจัดเมนูอาหารอินทรีย์และอาหารพื้นบ้านอย่างน้อย	3	มื้อต่อสัปดาห์	และค่อยๆ	เพิ่ม
ขึน้จนครบ	7	วนั	โดยตัง้เป็นตวัชีว้ดัมลูค่าการจดัซือ้วตัถดุบิอาหารอนิทรย์ีแบบขัน้บนัได	เช่น	ในปีท่ี	1	อย่าง
น้อย	50%
•	 ก�าหนดระเบยีบค่าอาหารผูป่้วยสามญัในการจดัซือ้อาหารอนิทรีย์	160	บาท	/คน/วนั	โดยไม่มกีารก�าหนด
รายหัวขั้นต�่า	(ต�่ากว่า	160	บาท)
•	 ควรมีการก�าหนดต�าแหน่งแม่ครัวใน	รพ.	อัตราส่วน	ผู้ป่วย	15	คน	ต่อ	แม่ครัว	1	คน	โดยใช้งบประมาณ
เงินบ�ารุง
•	 สร้างพื้นที่เรียนรู้อาหารเป็นยา
•	 พัฒนาระบบ	Wellness	Center	ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ	ให้มีผู้เชี่ยวชาญ	ด้านโภชนบ�าบัดและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

•	 ให้ท้องถิ่นมีอ�านาจในการจัดการอาหาร	รร.	รพ.	และเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่นโดยเสนอเพิ่มงบค่าใช้จ่าย
ปัจจัยการผลิตและค่าใช้จ่ายความเสี่ยงจากสุขภาพ	75%

•	 การประเมินผลกระทบจากการด�าเนินงานต้นแบบ	รพ.สีเขียว	25	แห่ง	สสส.	ต่อระบบเศรษฐกิจอาหาร
สีเขียว	และสุขภาพชุมชน
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	 นอกจากนี้	 ยังมีการยกร่าง	 โมเดลต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียว	 จากโรงพยาบาล	 4	 แห่ง	 ที่ภาค ี

แผนอาหารเข้าไปท�างานด้วย	ได้แก่	

	 1.	ราชบุรีโมเดล:	เกษตรอินทรีย์ชาวบ้านสู่โรงพยาบาลสีเขียว	กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนผึ้ง	

	 2.	ลับแลโมเดล:	การจัดการอาหารอินทรีย์ในโรงพยาบาลลับแล	จ.อุตรดิตถ์	

	 3.	ลพบุรีโมเดล:	 การขยายผลต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียวอาหารอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่นสู ่

	 	 นโยบายจังหวัด	

	 4.	โรงพยาบาลเชียงแสน:	พื้นที่ดาวเด่นชุมชนอาหาร	โหนดโรงพยาบาล	ปี	2563	

 โมเดลที่เกิดขึ้น ทำาให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้คนที่ก่อเกิดเป็นชุมชนอาหาร อย่างเช่นกรณี

เชียงแสนซึ่งมูลนิธิเอ็มโอเอไทยเข้าไปทำางานด้วย ทำาให้เกิดพลเมืองอาหารทั้งคนในชุมชน ผู้ป่วย 

ญาติผู้ป่วย ซึ่งกลายมาเป็นแกนนำาสำาคัญในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสีเขียว 

 แผนอาหาร สสส. คาดหวังว่าโมเดลเหล่านีจ้ะเป็นต้นแบบการเรยีนรูส้ำาหรบัใช้ในการออกแบบ

การขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และนำาไปสู่การพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

โรงพยาบาลสีเขียวให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 
รายงานการประชุม	“เวทีพัฒนานโยบายโรงพยาบาลสีเขียว”	วันที่	21	กรกฎาคม	2564,	วันที่	16	สิงหาคม	2564	
และวันที่	28	กันยายน	2564	ทางแอปพลิเคชัน	ZOOM

(ร่าง 1) ต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียว เพื่อการขยายผลสู่ รพ. ระดับอำาเภอ

• Green Community
 - อาหารอินทรีย์ ผักผลไม้ ไข่ 
  และข้าวสาร
 - คุณภาพอาหาร PGS 
 - การรวมกลุ่มเกษตรกร
  สู่วิสาหกิจชุมชน
• Green Hospital & Green 
Procurement ยกระดับ Green 
Market & Green Corner
• Food Literacy : กินอาหารเป็นยา
• เศรษฐกิจอาหารชุมชน
• การเฝ้าระวังและกำากับติดตาม

เกณฑ์การประเมินระดับดีมาก	Plus
	 โรงพยาบาลมีการด�าเนนิงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่	ดังนี้
	 1.	มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ามาปรุงประกอบอาหารและอาหารแปรรูป	 โดยด�าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพ	 โดยโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย	 เช่น	
ผักและผลไม้ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน	PGS	มกอช.	หรือ	GAP
	 2.	มีการตรวจสอบสารปนเป้ือนและสารตกค้างในวตัถดุบิทีน่�ามาปรงุประกอบอาหารและ
อาหารแปรรูปอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดยมีการก�าหนดนโยบาย	ผู้รับผิดชอบ	และการ
สอบความปลอดภัยอาหารหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหาร	(Mobile	Unit)	ในการตรวจวัตถุดิบเพื่อคัดกรองก่อนประกอบอาหารเบื้องต้น
	 3.	โรงพยาบาลมีการจัดท�าเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย	2	เดือน
	 4.	การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง	 ตาม	 พ.ร.บ.	 จัดซื้อ 
จัดจ้าง	 พ.ศ.	 2560	 และประสานกับร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือ
กลุ ่มเกษตรที่ได ้รับการรับรอง	 เช่น	 วิสาหกิจชุมชน	 กลุ ่มแม่บ้าน	 กลุ ่มสตรี	 หรือ 
เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองเข้าเสนอราคาด้วยตนเอง
	 5.	ด�าเนินการจัดตลาด	Green	Market	ของโรงพยาบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้งSandbox : ต้นแบบ รพ.สีเขียว

โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

โครงการ Green & Clean Hospital (ระดับดีมาก Plus)

ผักผลไม้ ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เครื่องปรุงรส อาหารแปรรูป มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารฯ
ต้นแบบ รพ.สีเขียว (ร่าง 1)

โหนด รพ. สสส.
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Food	Policy	
Service	Design:	
The	Cases
of	Thai	Health	
Food	Program1

By	Wallapa	van	Willenswaard2		and	

Integration Project	2020	Team3

1	The	improved	version	of	this	article	will	be	published	in	the	book	on	service	design	for	scholars	and	practitioners	
in	Asian	countries.	The	authors	from	Asian	countries,	e.g.	Singapore,	South	Korea,	Japan,	Taiwan,	Hong	Kong,	
China,	Thailand	&	Indonesia,	will	contribute	how	service	design	is	adopted	and	creates	impacts	and	what	are	the	
challenges	and	future	directions.	The	book	will	introduce	service	design	cases	and	reflections	from	the	areas	of	
the	public	sector	(part	1),	the	civil	sector	&	grassroot	(part	2),	the	business	transformation	(part	3)	and	the	4th	
industrial	revolution	(part		4).	The	book	is	edited	by	Jung-Joo	Lee	(National	University	of	Singapore)	&	Joon	Sang	
Baek	(Yonsei	University)	will	be	released	in	May	2022	by	Springer	publishers	Please	find	more	details	at:	https://
givelo.wixsite.com/sdasia.	
2	 Wallapa	is	co-founder	of		Innovation	Network	International	and	Director	of	the	Integration Project	supported	by	
ThaiHealth	Food	program.	She	is	a	member	of	the	International	Committee,	URGENCI,	the	International	Commu-
nity	Supported	Agriculture	(CSA)	Network.
3	This	article	is	part	of	the	Integration Project	2020	and	is	the	collective	work	of	the	Project	Team:	Prapasri	Katanyu,	
Sirikate	Yindeeyut,	Suthida	Wonganan,	Areeya	Tivasuradej.	And	especially	the	contribution	from	the	partners	of 
Food	Program	to	this	article	is	invaluable.	And	it	is	the	opportunity	and	trust	given	by	the	ThaiHealth	Food	Program 
administration	 led	by	Dr.	Pairoj	Saonuam,	Khun	Vuttipong	Predapattarapong,	Khun	Teerawat	Apipratyathitikul	
including	the	Food	Program	Steering	Committee	which	made	this	Integration	Project	possible.
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Abstract. Without claiming to belong to any design school, Innovation Network International 
(INI) is creatively contributing to collaborative Food Policy Service Design in the framework of 
the Food Program, Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth). The Food Program is one 
of 15 programs of ThaiHealth, a primary organization for preventive health promotion in Thailand. 
The service design process by Food Program and its project partners with INI Integration 
Project facilitation4 focuses on scaling of prototypes. These prototypes, or ‘flagship projects’, 
are selected from 40 project partners of the Food Program. They represent a diverse spectrum 
of food system innovation pioneers such as: 1. Healthy School Meals, 2. Green District 
Hospitals, 3. Community Enterprises of Local Producers, 4. Urban Consumer Initiatives, 
5. Indigenous Food Practices, and 6. Young Food. The flagship projects provide living examples 
of how three ‘design for social innovation’ principles shape scalable models of transformation 
toward sustainable healthy food systems policy development by targeting “affordable healthy 
food for all”. The three interactive design for social innovation principles are: Food Literacy 
Food Citizenship, and Food Community. The emergence of these principles is driven by three 
characteristics of social innovation processes – awareness building, education & learning and 
multi-stakeholder collaboration – which in their grassroot manifestations are deeply rooted in 
the Asian and Thai cultural contexts. 

Keywords:	Food	Policy	Service	Design,	Prototypes	for	Scaling,	Food	Citizenship,	Food	Literacy	
and	Food	Community.

1. What is the service of the ThaiHealth Food Program?
	 Project	partners	and	 local	partners	of	 the	ThaiHealth	Food	Program	have	delivered	concrete	
services	at	grassroot	levels.	The	services	are	about	orientation	programs	for	schools	to	ensure	that	
they	will	 provide	healthy	 lunches	 for	children;	 for	ensuring	hospital	 teams	have	access	 to	healthy 
daily	meals	 for	patients	and	related	 farmers’	markets	 for	visiting	relatives	and	communities.	These	
activities,	among	others,	are	supported	by	the	Food	Program.	These	two	targeted	groups	should	be	
considered	the	most	high-priority	for	accessibility	to	healthy	food	and	diets.	Thanks	to	a	survey	carried	

Food Policy Service Design:
The Cases of Thai Health Food Program

4	Project	partners	of	the	Food	Program	have	3	characteristics:	1.	Implementing	Project	partners	2.	Supporting	Project	
partners	-both	1	and	2	have	received	direct	funding	from	ThaiHealth	Food	Program-	and	3.	Local	partners	working	with	
Implementing	Project	partners	in	local	areas.	The	Integration	Project	is	one	of	the	Supporting	Projects	in	the	Food	Policy	
Service	Design	process.
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out	by	one	of	the	Food	Program	projects5,	it	has	been	revealed	that	children	at	school	are	at	high	risk	
of	exposure	to	unsafe	vegetables	and	fruits	–	with	alarming	numbers	of	50-60%	with	contaminated	
blood.	The	purpose	of	the	Integration Project	Service	Design	is	to	increase	availability	and	affordabil-
ity	of	healthy	diets.	
	 At	 a	 personal	 level,	 for	more	 than	 18	 years,	 as	 a	 pioneering	 family	 of	 the	 first	 Community 
Supported	Agriculture	 (CSA)	project	 in	Thailand,	every	week	 in	 the	early	morning	3	kg	of	organic	
vegetables	packed	in	banana	leaves	have	been	dropped	at	the	doorstep	of	the	author	of	this	article.	
The	mutual	care	principles	of	what	 is	called	“CSA”	have	been	an	 inspiration	for	gradually	growing	
engagement	with	 food	system	governance	over	 these	past	2	decades,	 resulting	 in	 the	 Integration 
Project. 
	 This	 article	 is	 distributed	 in	 English	 to	 enable	 active	 involvement,	 advice	 and	 participation 
from	stakeholders	in	Thailand	as	well	as	from	other	countries.	This	may	induce	local,	regional	and	
international	 exchanges,	 and	 possibly	 collaboration.	 At	 the	 global	 level,	 the	 United	 Nations	 Food 
System	Summit	 (UNFSS)	 held	 at	 the	General	Assembly	 in	New	York,	September	 2021,	 not	 only 
resulted	in	an	impressive	list	of	commitments	and	groundbreaking	papers	-	including	The True Cost 
and True Price of Food6	 -	 but	 also	brought	 attention	 to	 the	 health,	 environment,	 social	 costs	 of 
inadequately	addressing	the	importance	of	food	systems	to	society	as	a	whole7.	

2. Introduction
	 In	2001	Thai	Health	Promotion	Foundation	
(ThaiHealth)	was	 established	by	 law,	 opening 
a	 new	 chapter	 of	 government	 –	 civil	 society	
collaboration	in	Thailand.	ThaiHealth	is	“the	first	
organization	of	its	kind	in	Asia	and	serves	as	an	
innovative	enabler	to	enhance	health	promotion	
and	a	healthy	society	and	environment	 for	all	

5	 Thai	Education	Foundation,	Food	Program	 Implementing	Project	partner,	 has	conducted	a	 research	survey	during	
2018-2019	on	blood	testing	of	primary	level	students	aged	6-11	in	4	provinces	representing	4	regions	of	Thailand.	They	
are	the	provinces	of	Chiang	Mai,	Sakorn	Nakorn,	Pathum	Thani	and	Phangnga	about	350	samples	were	taken	from	
students	in	each	province.	The	chemical	contamination	in	blood	testing	is	50%	for	the	lowest	in	Sakorn	Nakorn	and	70%	
for	the	highest	in	Pathum	Thani	[located	about	one	and	a	half	hours	drive	from	Bangkok].
6	 Hendriks,	Sheryl	et.	al.,	(1	June	2021)	The True Cost and True Price of Food	(Draft)	Scientific	Group	of	the	UN	Food	
Systems	Summit,	https://sc-fss2021.org	
7	 The	draft	report	of	the	Scientific	group	of	the	UN	Food	System	Summit	(Hendriks	et.	al.,	2021)	estimates	the	global	
costs	for	the	environment,	for	human	health	and	society	to	20	trillion	USD,	double	the	total	price	of	food	(total	price	spent	
on	food	globally	per	annum	?)

Nutrition, Food Safety and Food Security
are the three pillars of the Food Program.
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3. Integration & Transversal collaboration: Service design
	 The	Food	Program	and	its	Project	partners	at	all	levels	are	realizing	more	and	more	that	working	
towards	integration	is	needed	in	terms	of	a	food	systems	approach.	The	food	system	includes	the	
whole	food	supply	chain:	production,	distribution,	consumption,	as	well	as	all	of	the	issues	which	the	
Food	Program	addresses:	nutrition,	food	safety	and	food	security.	In	order	to	address	the	complexity	
of	the	food	system,	several	forums	organized	in	the	framework	of	the	Integration Project,	during	2020	

8	 Sopitarchasak,	Sakol	(Ed.)	(2015);	Adulyanon,	Supreda;	Lorthong,	Tanart.	Thai Health Promotion Foundation: Innovative 
Enabler for Health Promotion.	World	Health	&	Population.	Vol.	16	No1.,	2015.
9	 Willenswaard,	Wallapa	van.	(2012) Changing Food Systems, Changing People.	Article	in	Towards Agricultural Change? 
Development, the Environment and Food.	Pierre	Jacquet,	Rajendra	K.	Pachauri,	and	Laurence	Tubiana	(Eds.).	Published	
in	French:	Mobilisations citoyennes pour une évolution des systèmes alimentaires en Thaïlande	in	Regards sur la Terre. 
Développement, alimentation, environnement: changer l’agriculture ?
10	 ‘Node’	is	the	setting	unit	of	Implementing	Projects	with	local	partners	and	also	the	unit	of	analysis.	The	 Integration 
Project	has	been	using	this	term	together	with	Project	partners	for	identifying	the	area-based	approach	of	the	Food	Pro-
gram.	

School 
node

Producer 
node

Hospital 
node

Consumer 
node

people	in	Thailand.”8.	In	2006	the	Healthy	Food	Promotion	Plan	(Food	Program)	was	subsequently	
established.	As	a	social	enterprise,	INI	engagement	with	healthy	food	promotion	and	its	predecessors	
have	played	a	modest	part	since	the	very	beginning,	directly	and	indirectly	supported	by	the	ThaiHealth	
Food	Program.	The	initial	participation	of	Green Market Network9	as	a	small-scale	Implementing	Project	
partner	defined	our	engagement	until	 this	partnershipgradually	evolved	 into	 the	 role	of	Supporting	
Project	partner.	
	 Complementary	to	the	key	issues	of	the	ThaiHealth	Food	Program	-Nutrition,	Food	Safety,	Food	
Security-	INI	contributed	by	means	of	the	Integration	Project	to	the	collective	and	strategic	design	of	
the	participatory	10	Year	Food	Plan	2022	–	2032.	

 Food Program partnership
	 The	40	partners	of	the	Food	Program,	both	Implementing	and	
Supporting	Projects,	can	be	classified	in	three	partially	overlapping	
categories:	 1.	Government	 agencies	and	universities,	 2.	NGO	or	
civil	society,	and	3.	Social	enterprises.	Government	agencies	have	
been	 interested	 in	‘Nodes	of	School	and	Hospital’10.	Civil	society	
have	formed	networks	of	local	initiatives	and	are	primarily	engaged	
with	the	‘Producer	node’.	While	Social	enterprises	are	naturally	allied	
with	the	‘Consumer	node’	and	are	mainly	active	in	marketing	and	
product	innovation.
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up	to	2021,	served	as	a	platform	for	transversal	activities	and	projects11	:	collective	analysis,	synthesis,	
mapping	 and	mobilizing	 or	 ‘capitalizing’	 social	 innovation	 capacities	 to	 scaling	 impact	 through 
knowledge	management	and	lessons	learned	With	several	kinds	of	exchanges	in	shaping	advocacy	
campaigns	 toward	 the	 ‘Ten	Years	 Food	Program’.	 Targets	 of	 the	 advocacy	 are	 improvements	 in 
policy	 development	 in	 order	 to	 enable	 conditions	 for	 transformation	 of	 food	 systems.	 Several 
challenges	and	major	crisis,	like	climate	emergency,	urbanization,	economic	inequality	and	the	most	
recently	Covid19	pandemic	have	threatened	food	security,	safety	and	increased	the	risk	of	mal-nutri-
tion.	In	addition	to	these	underlying	factors	of	health	risk	is	the	globalization	of	industrial	food	and	
habits	of	eating	which	cause	NCDs-non	communicable	diseases12.	On	top	of	that	the	unsustainable	
practices	of	agribusiness	production	have	become	one	of	the	major	contributors	to	climate	change13.	
A	key	assumption	for	this	transformative	scaling	is	that	the	future	of	sustainable	food	systems	that	
have	the	capacity	to	deliver	affordable	healthy	food	for	all	lies	in	understanding	and	recognizing	‘food	
as	a	commons’14	and	a	transversal	(cutting	cross	sectors),	collaborative	working	spirit.	This	visionary	
assumption	implies	that	scaling	the	exemplary	practices	of	healthy	food	pioneers	will	have	systemic	
impact	on	the	national	and	global	food	economy.	
	 From	this	food	system	perspective,	the	Food	Program	has	become	aware	of	the	needs,	oppor-
tunities	and	challenges	of	 integration	 for	achievable	systemic	 impact.	 Integration service,	on	one	
hand,	facilitates	more	mutual	learning	and	cross-sectoral	collaboration	among	the	diverse	partners	of	
the	Food	Program,	and	beyond.	 Integration service	 also	 includes	creative	alignment	with	external	
partners	of	the	Food	Program.	The	emerging	understanding	of	the	complexity of food systems	beyond	
the	supply	chain	in	a	narrow	sense,	widens	the	range	of	every	stakeholder	involved.	The Integration 
Project positions	itself	as	a	bottom-up,	collaborative	intervention	enabling	partner-driven	participato-
ry design	towards	an	affordable	healthy	diet	for	all.

11	 Transversal	activities	were		identified	during	the	consultation	process	with	Prof.	Dr.	Ezio	Manzini,	the	strategic	design	
expert	on	sustainability	throughout	2020,	especially	concerning	how	to	use	the	forums	or	integration	platform	to	better	
understand	what	results	should	(1)	enrich	the	Food	Program	with	new	opportunities	for	partners;	(2)	reinforce	the	social	
fabric	among	partners;	and	(3)	improve	the	infrastructure	and	capacity	building	for	Food	Program	as	a	whole.	
12	NCDs-non	communicable	diseases	are	a	major	health	problem	not	only	in	Thailand	but	the	world	over.		According	to	
WHO,	non-communicable	diseases	 (NCDs)	kill	41	million	people	each	year,	which	 is	equivalent	 to	71%	of	all	deaths	
globally.	Cardiovascular	diseases	account	for	most	NCD	deaths,	17.9	million	people	annually,	followed	by	cancer	9.3	
million,	respiratory	diseases	4.1	million,	and	diabetes	1.5	million.
13	The	FAO	reports	that	agriculture,	including	forestry,	fisheries	and	livestock	production,	generate	around	a	fifth	of	the	
world’s	greenhouse	gas	emissions.	The	global	 response	 to	climate	change	 today	will	determine	how	we	 feed	 future	
generations	 tomorrow.	By	 transforming	 their	agricultural	 sectors,	countries	have	 the	chance	 to	achieve	 food	security 
for	all.
14	Ref.	The	book	Routledge Handbook of Food as a Commons,	2018,	edited	by	Jose	Luis	Vivero-Pol,	Tomaso	Ferrando,	
Olivier	De	Schutter	and	Ugo	Mattei.
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4. Three social innovation principles 
	 By	means	of	 intensive	interaction	between	the	Food	
Program	 Committee	 &	 Management,	 Implementing	 and	
Supporting	Projects,	 including	a	variety	of	dialogues	with	
policy	makers,	academics	and	practitioners,	the	Integration	
Project	 has	 carefully	 conceived	 a	 framework	 with	 three	
driving social innovation principles	 for	sustainable	 food	
system	development.	The	three	social	innovation	principles	are:	

Food citizenship - Food literacy 
– Food community (‘three foods’)

15	 Self-organization	is	a	core	characteristic	of	“commons”.	Re:	Free, Fair and Alive: The Insurgent Power of the Commons, 
by David Bollier and Silke Helfrich, New	Society	Publishers	and:	Vivero-Pol,	Jose	Luis	(2019);	Tomaso	Ferrando;	Olivier	
De	Schutter;	Ugo	Mattei	(Eds.).	Routledge Handbook of Food as a Commons.	London/New	York.
16	 Dr.	Prawase	Wasi,	the	architect	of	ThaiHealth,	conceived	the	tri-power	concept.	It	has	served	as	the	key	concept	for	
ThaiHealth	policy	development	since	the	beginning.

	 The	essence	of	 food	citizenship	 is	that	the	human	factor	 in	food	systems	is	broadened	from	
‘producers’	and	‘consumers’	 in	a	narrow	economic	framework	to	 food citizens.	This	repositioning,	
enabled	by	food literacy,	co-creates	the	capabilities	to	‘self-organize’15 food communities.
	 Coincidentally,	the	three	principles	of	social	innovation	within	the	food	sector	resonate	strongly	
with	the	three	angles	of	the	tri-power strategy16	of	ThaiHealth:	1.	Social	mobilization,	2.	Creation	of	
knowledge,	and	3.	Participatory	policy	advocacy.	
	 In	summary,	people’s	emerging awareness	 is	strengthened	by	accurate	knowledge	of	 food	
systems	–	or	food literacy	–	leading	to	the	constitution	of	individual	and	collective	food	citizens	and	
towards	food community.	The	notion	of	food	citizenship	is	determined	by	a	concrete	sense	of	respon-
sibility	inspired	by	the	pursuance	of	mutually	supportive	individual	and	collective	wellbeing,	as	well	as	
by	the	recognition	of	global	–	or	universal	–	citizenship	embedded	in	cultural	transformation.	

5. Knowledge management and Integration for scaling 
	 Food	system	transformation	would	require	integration	at	four	levels	of	the	Food	Program:	1.	more	
interaction	among	partners,	as	no	partner	can	achieve	this	alone	and	partner’s	growth	is,	to	a	large	
extent,	based	on	collaboration,	2.	support	for	a	transformation	process	in	a	truly	long-term	perspective	
with	a	clear	direction	based	on	the	qualities	of	implementation	or	“Flagship	[local]	projects”	generated	
by	each	partner,	3.	stronger	alignment	of	the	Food	Program	with	ThaiHealth	dynamics	as	a	whole	and	
with	trends	in	society,	and	4.	knowledge	management	with	interdisciplinary	academic	support	and	
inclusive	overarching	worldviews	as	well	as	‘local	knowledge’	generated	in	the	operational	setting	of	
the	partners.
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17	Matallo	Junior,	H.	(2021).	The Value of Case Studies and Traditional Knowledge for a Sustainable Future.	Academia	
Letters,	Article	1880.	https://doi.org/10.20935/AL1880	

	 “More	 recently,	 many	 scientists	 have	 begun	 to	 understand	 that	 such	 traditional	
knowledge	extends	far	beyond	what	in	western	science	would	be	called	science	in	its	
different	branches	such	as	soils,	water,	botanic,	entomology	etc.	The	knowledge	possessed	
by	such	tradition-based,	non-industrial	societies	is	essentially	of	an	“ecological”	nature,	
since	 it	 seeks	 to	understand	and	explain	 the	 functions	and	workings	of	 ecosystems, 
their	biological	communities,	the	interacting	species	of	animals	and	plants	and	the	entire	
functioning	of	the	physical	systems.”17

	 These	 four	 integrations	would	 generate	 valid	 knowledge	 based	 on	 ‘learning	 by	 doing’ 
and	would	co-create	collaborative	capacities	able	to	steer	Food	Policy	Service	Design	towards	
meso-level	scaling	(bridging	micro	and	macro	dimensions	of	policy	development).

6. The case studies
	 Taking	the	three	social	innovation	principles	or	‘Three	foods’	as	a	hypothesis,	the	Integra-
tion	Project	describes	a	number	of	prototypes,	or	flagship	projects	for	consideration	within	the	
future	Food	Program	policies.	The	flagship	projects	will	 articulate	 the	potentiality	 for	scaling 
based	 on	models	 grounded	 in	 shared	 practice.	 Subsequently,	 the scaling models	 will	 be 
proposed	as	prototypes	for	the	participatory	development	of	sustainable	food	systems.	This	will	
ground	strategic	policies	in	shared	practice.	The	prototypes	or	case	studies	include:	1.	Healthy	
school	meals,	2.	Green	district	hospitals,	3.	Community	enterprises	of	local	producers,	4.	Urban	
consumers’	initiatives,	5.	Indigenous	people’s	transition	to	localized	sustainable	food	production,	
and	6.	Young	Food.  
	 These	 prototypes	 within	 the	 framework	 of	 the	 three	 social	 innovation	 principles	 are 
expected	 to	 give	 ‘body’	 not	 only	 to	 food	 policy	 realization,	 but	 also	 to	 aspired	 advocacy 
addressing	food	policy	service	design.	Participatory	advocacy	aims	to	target	both	concrete	and	
achievable	policy	objectives	as	well	as	impulses	for	longer	term	systemic change.	The	envisioned	
systemic	change	can	be	–	in	a	visionary	perspective	–	characterized	as	“from	unsustainable	
commodification	of	 food	 in	 a	 framework	of	 competition	 for	profit,	 to	 ‘food	as	 a	 commons’ 
within	a	sustainable	economy	of	care	and	wellbeing”.
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18	 There	are	about	30,000	primary	schools	 in	Thailand	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	[OBEC],	
Ministry	of	Education.	The	schools	get	the	support	for	school	meal	expenses	meaning	that	every	student	is	attributed	20	
Baht	per	meal	[for	school	lunch].
19	 In	Thailand	there	are	about	700	district	hospitals	with	care	capacity	from	20	to	not	more	than	100	in-patients	[beds].

	 As	mentioned,	food	citizenship	must	exist	in	a	context	of	group	dynamics	and	co-respon-
sibility	 for	 the	 contemporary	 food community.	 Achievement	 of	 “healthy	 food	 for	 all”	 directly	
depends	 on	 the	 quality	 of	 community	 which	 relates	 to	 successful	 social	 entrepreneurship, 
ultimately	targeting	local	and	sustainable	food	economies	powered	from	the	meso	level.	
	 This	article’s	major	contribution	emphasizes	the	2	cases	of	school node and hospital node 
at	district	level.	The	two	cases	share	similarity	both	in	terms	of	district	level,	or	a	territorial	ap-
proach,	as	well	as	the	fact	that	schools	and	the	hospitals	are	expressly	concerned	with	taking	
care	of	vulnerable	groups	of	people,	i.e.	children	and	patients.

 1st Case Study: Ban Chom Phra Schools Network in Chom Phra District, 
 Surin Province
	 This	 case	 is	 related	 to	 food	communities	 emerging	within	 the	national	Primary	School	
Network18	and	local	community	farmer	groups	providing	school	lunch	services.	Ban	Chom	Phra	
School	Network	is	connected	to	the	national	network	at	the	subdistrict	and	district	levels,	fol-
lowing	the	food	policies	enacted	by	the	Surin	province	and	the	Ministry	of	Education.	Ban	Chom	
Phra	Schools	Network	 is	well	articulated.	 It	 is	distinguished	by	exploring	an	additional	 food	
system	centered	curriculum	with	systematic	operational	approaches.	The	Implementing	Project	
is	Dek	Thai	Kaem	Sai	Project	working	with	a	diversity	of	local	partners	in	Chom	Phra	district,	
Surin	Province.

 2nd Case Study: Chiang Saen District Hospital in Chiang Rai Province 
	 Chiang	Saen	Hospital	is	a	district	hospital19	selected	as	a	case	study	because	it	has	diverse	
local	initiatives	that	are	great	solutions	to	health	and	food	problems.	In	addition,	farmer	leaders	
and	a	new	type	of	“health	extension	workers”	emerges	to	solve	problems	throughout	the	whole	
food	supply	chain	from	production,	distribution	to	consumption.	
	 These	2	cases	have	been	synthesized	towards	service design	for	the	10-year	Healthy	Food	
Program	Strategy	of	the	Thai	Health	Promotion	Foundation.	The	2	case	studies	are	organized	
as	follow:	
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 Physical Environments and Local Problems
	 Chom	Phra	district	consists	of	9	subdistricts	with	a	total	of	105	villages,	most	of	which	are	farm-
ing	communities	that	tend	paddy	fields,	orchards	and	raise	livestock.	Conventional	agriculture	land	
covers	most	of	the	area.	However,	pioneering	organic	extension	services	have	contributed	to	shaping	
the	villages	in	Chom	Phra	to	become	important	sites	for	organic	agriculture.	Most	farmers	in	this	region	
are	more	familiar	with	growing	rice	than	vegetables.

First Case Study: Ban Chom Phra School Network in Surin Province
By Dek Thai Kaem Sai Implementing Project20

20	 Dek	Thai	Kaem	Sai	is	the	name	of	Implementing	Project	partner,	Food	Program	and	the	Director	is	Ms.Jongkolnee	
Vithayarungruangsri	whose	project	team	has	been	working	closely	with	local	partners,	particularly	Dr.	Jinda	Phromta,	DDS	
who	is	part	of	the	Thai Children Don’t Eat Sweet Network.

Note: 
 The service design approach here is derived from interactions with and guidance by Prof. Dr. Ezio Manzini in 2020. It includes 
thought found in his books Design, When Everybody Designs (2015) and Politics of the Everyday (2019) as well as the paper for the 
Technology Strategy Board, Design Council (2014).
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1. Discover and 2. Define:
	 With	this	background,	it	is	possible	to	make	an	important	step	for	community	farmers	and	schools	
as	part	of	the	extension	service	by	providing	knowledge	and	training	on	organic	vegetable	production	
in	order	to	meet	the	supply	for	school	lunch.	Organic	farming	groups	in	9	subdistricts	have	started	
growing	organic	vegetables	collectively.	However,	the	groups	explain	they	are	still	facing	many	chal-
lenges	outlined	as	follows:	1)	insufficient	quantity	of	organic	vegetables	to	meet	the	school’s	demand,	
2)	problems	with	climate,	drought	and	water	shortages,	3)	disease	as	well	as	insect	and	plant	protec-
tion,	4)	lack	of	knowledge	and	skills	in	post-harvest	management	and	communication	between	the	
farmer	and	the	school	including	marketing	and	pricing,	5)	organic	products	have	not	yet	been	certified	
by	a	PGS-participatory	guarantee	system,	a	regulatory	measure	often	required	by	government	schools	
and	hospitals.	

3. Develop and 4. Deliver
	 Surin	provincial	mobilization	on	organic	agriculture	has	extended	to	Chom	Phra	district.	The	key	
element	to	emerge	from	two	sides--the	school	and	local	community--having	a	shared	goal:	“to	promote	
safe	food	consumption	in	local	communities	and	particularly	healthy	food	service	to	schools.”
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The prototype development
 On the community side,	the	District	Quality	of	Life	Development	Committee,	established	in	2018	
by	order	of	the	Prime	Minister	Office,	serves	as	the	mechanism	to	promote	quality	of	life	at	the	district	
level.	The	district	chief	chairs	the	committee	and	the	district	public	health	office	serves	as	the	secretary.	
The	committee	members	want	to	develop	“safe	food	management	in	school-communities”	to	be	one	
of	their	five	main	integrated	topics.	The	committee	believes	that	“food	can	change	the	community,	
Thailand	and	the	world”,	as	food	determines	the	health	of	the	environment	(including	climate)	as	well	
as	health	of	the	people.	The	Chom	Phra	hospital	serves	as	the	local	mechanism	to	work	with	farmers	
under	the	Safe	Food	Consumption	in	School-Community	program,	led	by Dr. Jinda Phromta,	DDS	
who	plays	vital	role	in	weaving	diverse	food	actors.	This	creates	a	mechanism	to	manage	products	
from	all	sectors.	The	mechanism	has	been	shaping	and	prototyping	a	set	role	and	duty	at	different	
levels	to	ensure	systemic	operations	as	follow:
	 1)	Product management mechanism at the school-community level:	includes	farmers,	schools	
and	organic	agriculture	working	groups	at	the	subdistrict	and	district	levels.	The	subdistrict	committee	
is	the	representatives	from	12	villages	serving	as	the	secretary.	The	committee	consists	of	teachers,	
knowledgeable	locals,	subdistrict	volunteer,	non-formal	education	teachers,	agricultural	specialist	as-
sistants	and	farmer	representatives.	
	 2)	Mechanism at the subdistrict level:	The	working	committee	consists	of	a	subdistrict	head	
person,	 public	 health	 center	 director,	 school	 directors	 in	 all	 subdistricts,	 deputy	 director	 of	 the 
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subdistrict	administrative	office,	subdistrict	agricultural	extension	officers,	chiefs	of	all	villages,	directors	
of	all	child	care	center,	community	development	officers	and	organic	agriculture	leaders.	
	 3)	 	Mechanism at the district level:	Is	chaired	by	Chom	Phra	district	chief	and	Dr.	Jinda	Phrom-
ta,	DDS	serves	as	the	secretary.	The	other	members	of	the	working	committee	are	from	many	sectors	
and	departments.

The healthy food service design started from a school initiative.
	 It	began	from	the	Ban	Chom	Phra	school,	one	of	the	40	schools.	Its	director,	Somchai	Jaruwong	
followed	the	district	chief’s	vision	to	expand	the	school-community	safe	food	service	design	program	
to	all	subdistricts.	The	school	was	also	participating	in	the	Dek Thai Kaem Sai Project	of	the	ThaiHealth	
Food	Program,	following	the	Ministry	of	Education’s	policy	to	promote	sourcing	organic	products	to	
school	lunch	and	to	enhance	an	integrated	healthy	food	and	nutrition	system	for	the	students.	The	
Ban	Chom	Phra	school	began	leading	in	sourcing	safe	products	from	local	farmers	for	a	trial	period	
of	one	semester.	The	program	gained	cooperation	 from	 the	school	board,	 teacher	 team,	student	
leaders,	and	school	cooks/caterers.	Furthermore,	the	school	connected	to	other	schools	through	the	
“subdistrict	common	menu”	and	also	with	farmers	in	many	communities.	The	goal	is	to	have	enough	
supply	to	make	healthy	school	lunches,	and	expand	the	network	to	other	schools	to	build	a	larger	
food	community.



290

Prototyping Process:
	 The	prototyping	of	healthy	food	service	is	a	part	of	a	larger	district	effort	on	food-related	programs	
cooperating	with	many	sectors.	The	management	operation	is	divided	into	three	levels:	school-com-
munity;	subdistrict	mechanism;	and	district	mechanism.	The	school-community	management	 is	an	
important	level	as	it	is	operating	on	the	ground.	The	subdistrict	and	district	committees	support	their	
service	in	terms	of	policy	advocacy	and	operation	guidance.	Each	level’s	role	and	duty	are	summarized	
as	follow:

 1. School-community product management mechanism	is	mobilized	by	the	farmers	groups,	
schools,	and	the	working	committee	on	organic	agriculture	for	school	lunches	at	the	subdistrict	and	
district	levels.	The	farmers	groups	consist	of	farmers	in	9	subdistricts	of	Chom	Phra	district,	a	total	of	
333	farmers	supplying	organic	products	to	40	participating	schools,	of	which	Ban	Chom	Phra	school	
has	taken	the	leading	role.	All	the	schools	are	responsible	for	promoting	healthy	consumption	and	
nutritious	food	for	the	students	through	their	participation	in	the	Dek	Thai	Kaem	Sai	Project,	ThaiHealth	
Food	Program.

Food community includes everyone who is directly involves in the food supply chain management-auditors for food quality and 
safety assurance and nutritious products and food and people in production, collection, transportation, distributions, sells, 
processing and management. It also includes storages for agricultural products, rice, plants, vegetables and fruits, fishery, 
meats, dairy, eggs, beverage and drinking water. The intention is to provide food between communities to consumers of all 
ages: children and youth in schools (child care centers, schools, and higher education), public health centers, restaurants, 
hotels, households, housings, distribution markets, and import-export or food from one place to another.

Work through the Subdistrict Quality
of Life Development Commitee

Work through the District Quality of 
Life Development Committee

Children and community members can have safe food to eat

Product management cechanism

School-community product 
management mechanism

Subdistrict level mechanism District level mechanism

Farmers groups Schools

Working group
on organic agriculture

for school lunches

Subdistrict
common menus

District
common menus
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 2. Subdistrict level mechanism	 operates	under	 the	Subdistrict	Quality	 of	 Life	Development	
Committee.	It	has	the	duty	to	disseminate	information,	suggestions,	recommendations,	and	advice	to	
the	working	committee	on	public	policies.	It	also	organizes	meetings,	academic	seminars	and	events	
to	showcase	the	projects	as	well	as	inviting	partners	and	networks	to	participate	in	the	events.	It	aims	
to	promote	successful	cases	within	the	safe	food	program	and	expand	it	to	schools	and	communities	
in	other	areas.	

 3. District level mechanism	operates	under	the	District	Quality	of	Life	Development	Committee.	
It	has	the	duty	to	create	plans	for	the	safe	food	management	system	in	schools	and	communities	in	
Chom	Phra	district.	It	aims	to	increase	a	sense	of	co-ownership	among	farmers,	enabling	them	to	see	
the	benefits	of	producing	sufficient	safe	products.	It	also	gives	advice	and	recommendations	to	the	
farmers	in	each	subdistrict	to	meet	the	objectives	and	evaluates	the	operations.

	 The	 prototyping	 of	 service	 design	 process	 in	 all	 3	 levels	 enabled	 collaboration	 between	 the 
farmers	groups	and	the	schools	for	providing	healthy	school	meals.	Schools	and	farmers	make	an	
agreement	to	use	the	market	price.	The	school	issued	purchase	orders	allow	farmers	to	plan	their	
production.	The	non-formal	education	office	provides	training	on	safe	vegetable	farming.	The	PGS	
(Participatory	Guarantee	Systems)	organic	certification	scheme	and	organic	community	markets	make	
it	easier	for	farmers	to	form	collectives	and	help	them	gain	confidence	in	providing	sufficient	quantity	
to	meet	the	schools’	demand.	The	agreement	between	the	School	Network	and	Community	Farmer	
Groups	builds	farmers’	confidence	in	supplying	organic	products	to	the	schools.
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	 More	importantly,	the	“common menu”	gives	the	farmers	a	better	understanding	on	how	much	
they	need	to	produce	to	meet	the	schools’	demand.	While	discussions	among	the	school	teachers	
and	school	cooks	allows	them	to	understand	how	to	use	the	Thai	School	Lunch	program	to	create	
nutritious	school	 lunches	that	are	compatible	to	the	farmer’s	production	capacity.	Each	subdistrict	
works	with	their	farmers	to	start	with	one	lunch	per	week,	ultimately	scaling	up	to	5	lunch	menus	per	
week.	Each	district	needs	a	common	menu	starting	from	one	menu	per	week	in	all	subdistricts.	

New Food Community Model
	 Ban	Chom	Phra	school’s	effort	not	only	remains	within	the	subdistrict	level	but	is	also	part	of	a	
larger	scale	reaching	out	to	the	district	level	in	alignment	with	the	provincial	and	national	strategies.	
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Thus,	the	actors	and	their	service	involved	in	this	emerging	new	food	community	operate	on	multi-lev-
els:	school	 level,	village	 level,	subdistrict	 level,	district	 level,	provincial	 level,	national/ministerial/Thai	
Health	Promotion	Foundation	level	and	academic	agencies	

The	possible	scaling	from	this	local	initiative	helps	the	food	community	expand	and	allows	it	to	start	
considering	for	future	development	programs	following	these	potential	directions:

1)	 Setting	up	a	Chom	Phra	Model	community	and	to	promote	healthy	living.	
2)	 Expand	the	school-community	safe	food	program	to	become	a	provincial	strategy.
3)	 Set	up	a	community	fund	for	farmers.	Previously,	the	group	was	funded	mainly	by	the	budget	
from	the	subdistrict	administrative	offices.	This	may	not	be	sufficient	in	the	future.	Register	the	farmer	
group	as	a	community	enterprise	 to	enhance	 its	sustainability	 through	Food	Economy	policies	 for	
wider	accessibility.
4)	 Enhance	staff	capacity	and	skills	in	safe	food	management	and	nutrition	for	students	with	various	
curriculums.	(food	career	program)

Second Case Study: Chiang Saen District Hospital in Chiang Rai Province
By MOA Thai Foundation Implementing Project

Note: The Mokichi Okada’s Association (MOA, Japan) nature farming system emphasizes the need to: avoid the use 
of chemical fertilizers and pesticides; utilize natural systems and biological cycles to ensure healthy productive soils; 
utilize on-farm resources; and conserve energy. Although this approach originates from Japan, MOA Thailand is an 
independent organization.
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Physical Environments and Local Problems
	 This	is	a	community	of	local	food	producers.	In	the	last	decades,	the	villagers	have	been	diag-
nosed	with	cancer	at	a	very	alarming	rate	due	to	food	contaminants	from	agricultural	chemical	inputs.	
A	hospital-initiated	safe	food	community	is	pragmatic	because	the	hospital	is	a	health	service	center	
with	the	duty	to	provide	health-care	to	the	people.	Maintaining	a	healthy	population	does	not	only	
mean	providing	good	medical	and	nursing	treatments	as	a	curative	approach.	The	hospital	should	not	
only	take	the	responsibility	passively	but	proactively	resolve	the	root	causes	of	sickness	as	well	as	
develop	a	preventive	approach.	The	hospital	management	team’s	recognize	that	food	production	and	
consumption	are	key	factors	that	affect	the	population’s	health	and	wellbeing.	With	this	clarity,	the	
hospital	has	designed	and	implemented	policies	to	create	a	safe	food	community	aimed	at	tackling	
unhealthy	lifestyles.	The	hospital	developed	close	collaboration	with	MOA	Thailand.21

1. Discover and 2. Define
	 The	Chiang	Saen	District	Hospital	is	a	great	tangible	model	to	illustrate	the	social	innovation	and	
service	design	approach.	The	Chiang	Saen	Hospital’s	position	sits	in	the	production	part	as	well	as	
the	consumption	and	distribution	parts	of	the	food	supply	chain.	This	recognition	allows	the	hospital	
to	form	a	guideline	to	create	a	safe	food	community	throughout	the	whole	food	supply	chain.	The	
guideline	also	requires	the	hospital	to	work	in	“all	directions”	to	link	with	multi-stakeholders	to	solve	
health	problems	 in	 the	 long	term.	Participations	 from	multiple	sectors	can	create the food service 
design	to	change	policies	starting	from	the	community	level	to	the	hospital’s	policy,	the	local	admin-
istrative	policy	and	policy	at	the	district	level,	the	District	Life	Quality	Development	Agency.

21	MOA	Thai	Foundation	is	the	Implementing	Project	partner	of	ThaiHealth	Food	Program	and	the	major	area	of	work	is	
targeting	at	the	safe	food	at	the	district	hospitals	at	several	provinces	i.e.	Chiang	Rai,	Lop	Buri,	.Sra	Kaew,	Lampang	
and	etc.
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The defining processes
	 1.	On	the	community	side,	there	are	capacity	building	trainings	for	the	farmers	by	MOA	natural	
farming	extension	workers	led	by	Mr.Suchan	Sil-Amnuay.	The	training	can	promote	food	security	in	
the	community	by	encouraging	production	in	the	farmers’	land,	urban	gardens,	school	gardens,	tem-
ple	gardens	and	the	hospital	garden	for	therapeutic	purposes.	
	 2.	 Integration	of	collaborative	networks	to	push	for	safe	food	in	hospitals	and	for	all	consumers	
by	connecting	agricultural	products	and	safe	food	to	the	hospital	kitchens,	creating	green	markets	and	
markets	for	wellbeing/health	tourism.
	 3.	Connecting	the	model	for	the	food	community	to	consumers	and	policy	mechanisms	to	create	
a	means	of	safe	consumption.
	 4.	The	objective	 is	 to	push	 for	measures,	policies	and	drafting	of	 the	10-year	Healthy	Food	
Strategy	by	using	results/guidelines	derived	from	the	process	and	activities	implemented	by	the	Chiang	
Saen	Food	Community.

3. Develop and 4. Deliver
	 Within	The	Chiang	Saen	Hospital	prototyping,	several	agencies	and	people	are	interwoven.	They	
create	a	network	of	relations	that	enables	a	food	community	to	form.	There	are	3	significant	levels	of	
relations	in	this	network.

Thai Health
Promotion Foundation

(47 projects)

1. Create a space for food and an ecosystem for the 
 community’s food supply chain

2. Intergrate the cooperrative networks to push for 
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4. Pushing for measures, policies and drafting of
 the 10-year Healthy Food Strategy
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      The body or structure of the prototype:
	 1.	The	top	level	is	the	funding	from	the	ThaiHealth	Food	Program.	
	 2.	 The	mid-level	 is	 the	MOA	Thai	 Foundation,	 the	 Implementing	Project	 of	 ThaiHealth	 Food 
Program	and	 its	 role	as	 the	grant	 recipient:	action	enabler	at	 the	hospitals,	 temples	and	schools	
agency.						
	 3.	At	the	ground	level	are	the	people	who	act	at	the	local	level	and	create	connections	to	local	
government	agencies	e.g.	the	municipality,	the	Non-Formal	and	Informal	Education	Center,	the	District	
Life	Quality	Development	Agency,	the	sub-district	hospitals	and	the	farmer	groups/community	enter-
prises.	

	 The	MOA,	Implementing	Project,	enables	people	with	natural	farming	practices	to	form	a	collec-
tive,	consisting	of	36	persons	from	16	households.	It	has	expanded	to	25	households.	

The Green District Hospital, food community model: food citizens 
	 Started	in	2018,	the	Ministry	of	Public	Health	announced	the	Green	and	Clean	Hospital	Policy,	
which	was	introduced	nationwide.	The	director	of	the	Chiang	Saen	Hospital	welcomed	the	policy	and	
started	 to	 implement	 it	without	hesitation.	One	major	 reason	was	the	 increasingly	high	number	of	
non-communicable	diseases	(NCDs)	and	cancer	cases	in	Chiang	Saen.	In	2018,	there	were	approx-
imately	250	cases22	of	cancer.	This	led	the	hospital	to	take	a	proactive	approach.	The	hospital	sought	
support	from	a	village	health	volunteer	(Or	Sor	Mor)23,	Mrs.Kannikar	Narata,	a	leader	of	the	Rim	Kong	
Community	Soi	8,	to	connect	to	food-related	networks	and	create	a	knowledge-sharing	space/platform	
between	local	communities	and	government	agencies.
	 As	a	result,	the	hospital	implemented	health	promotion	efforts	in	all	directions.	Now,	there	are	
many	diverse	“food	actors”	within	and	beyond	the	hospital	boundary	involved	in	the	process.	More	
importantly,	 the	capacity	building	process	aims	 to	 transform	the	 food	actors	 into	 food	citizens	by	
changing	their	individual	and	familial	consumption	behaviors.	They	extended	their	individual	and	fam-
ily	actions	to	the	community	level	by	co-creating	a	safe	food	system.	The	key	food	actors	involved	
include:
 • Actors of the prototype
  o The director	-	plays	a	very	important	role	in	initiating	a	safe	food	community	to	take	place	
in	the	hospital.	Starting	with	the	former	director	who	initiated	the	“green	market”	in	2014-2015.	Though	
the	green	market	was	stopped	due	to	a	lack	of	guarantee	system,	when	the	Ministry	of	Public	Health	

22	 The	population	 in	Chiang	Saen	District	 is	about	55,000	people.	 It	 is	a	small	town	in	Chiang	Rai	province	north	of	
Thailand	bordering	both	Myanmar	and	Laos.
23	 A	village	health	volunteer	is	known	in	Thai	abbreviation	as	Or	Sor	Mor.	S/he	is	elected	by	her/his	villagers	to	serve	as	
the	village’s	key	contact	person	between	the	village	and	the	Ministry	of	Public	Health	to	monitor	village	health,	report	
disease/health-related	cases,	provide	basic	medical	service	and	notify	new	health	information.	An	Or	Sor	Mor	receives	a	
monthly	salary	for	her/his	voluntary	service.
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promoted	the	Green	and	Clean	Hospital	Policy	in	2018,	a	new	“window	of	opportunity”	opened	and	
the	director	implemented	the	policy	immediately	and	has	re-opened	the	market.	Consequently,	the	
hospital	reached	out	to	the	Non-Formal	and	Informal	Education	center	and	a	chemical-free	producer	
group	where	many	of	these	producers	are	already	working	with	the	MOA	Thai	Foundation,	the	Imple-
menting	Project	partner	of	ThaiHealth	Food	Program.	Subsequently,	the	hospital	signed	a	memoran-
dum	of	understanding	 (MOU)	with	 the	MOA	Thai	Foundation	 to	organize	a	 “Green	Market	at	 the	
hospital	every	Wednesday	and	supply	partially	to	the	hospital	kitchen	regularly.	The	MOU	also	helped	
start	the	“Garden	for	Therapy”	at	the	hospital,	which	was	a	result	of	a	series	of	discussions	and	shar-
ing	between	farmer	leaders	and	hospital	staff.	All	these	activities	were	managed	systematically	with	a	
dedicated	working	committee.	
  o The working committee -	operates	the	Green	and	Clean	Hospital	program	in	the	hospital.	
It	is	formed	by	3	existing	hospital	sectors:	A)	the	occupational	health	department	responsible	for	health	
check-ups	and	contaminant	testing	for	food	processing	factories,	shops	and	rice	mills,		B)	the	food	
department	and	the	management	team	which	works	with	public	day-care	centers	in	all	subdistricts,	
C)	the	management	team	-	the	hospital’s	largest	umbrella-	overlooks	all	standards	and	tools	for	the	
entire	hospital.		
  o The patients/drug addict rehab residents -	The	“in-patients”	are	the	target	group	for	the	
safe	food	program.	Their	food	is	prepared	directly	by	the	hospital	kitchen.	As	the	“out-patients”	oc-
casionally	come	to	the	hospitals,	 they	have	access	to	the	weekly	green	market.	The	“drug	addict	
rehab	residents”	do	gardening	at	the	hospital	to	help	improve	the	rehab	residents’	self-esteem.	
  o The hospital cooks	-	The	cooks	must	have	knowledge	and	understanding	in	nutrition	and	
healthy	ingredients	for	the	patients.		
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 • Actors beyond the hospital boundary (collaborative networks)
	 	 o	The local community	-	Some	food	actors	in	the	local	community	can	also	be	recognized	
as	food citizens.	They	play	important	roles	in	building	farmer	groups	and	connect	with	“health	exten-
sion	leaders”	in	the	Rim	Kong	Community	Soi	824	.	These	leaders	are	starting	to	organize	a	green	
market	in	their	neighborhood.	They	aim	is	to	use	this	market	as	a	meeting	space	for	health	knowledge	
sharing	and	promoting	food literacy. 
	 	 o The farmer groups and community enterprises	-	are	connected	to	the	green	market	at	
the	hospital	and	the	green	market	in	the	Rim	Kong	Community	Soi	8.	These	farmers	have	taken	up	
natural	farming	practices	and	gained	expertise	in	growing	naturally-grown	products.	Some	of	these	
farmers	have	recovered	from	fighting	with	cancer	because	they	adopted	the	natural	farming	practices	
and	food	consumption	knowledge.	
	 	 o	The temples	are	the	center	of	the	community	faith.	The	abbot	plays	an	important	role	in	
calming	the	people’s	minds	and	leading	their	livelihoods.	For	example,	the	abbot	uses	the	“nature	+	
Buddhist	meditation”	as	a	guiding	principle	for	community	development.	The	abbot	teaches	the	peo-
ple	that	cooking	with	safe	food	is	good	for	the	health	and	an	act	of	making	good	deeds.	The	temple	
also	provides	a	space	for	the	Wiang Green,	a	local	green	shop	where	product	collection	and	distri-
bution	can	be	arranged	as	well	as	the	sale	of	goods.	
	 	 o	The schools and public daycare	–	Schools	are	another	space	that	is	related	to	the	whole	
food	supply	chain	on	the	Chiang Saen Model.	Collaboration	with	schools	in	the	Chiang	Saen	district	
has	begun,	 for	example	at	 the	Chiang Saen Academy School,	a	private	school	 for	higher-income	
families	as	well	as	at	the	Ban Sop Kham School,	government	school	for	lower-income	families	and	
public	daycare.		

 The Chiang Saen Green District Hospital Model
	 1)	The	model	has	been	proved	already	that	it	can	help	reduce	10%	less	cancer	cases	(from	a		
total	of	250	cases)
	 2)	The	model	can	enable	stronger	bonds	among	the	hospital	staff	and	local	networks.	They	form	
the	bond	and	team	spirit	of	working	together	as	they	gain	more	knowledge	and	become	healthier.	
	 3)	Using	the	knowledge	from	the	Chiang	Saen	Hospital	on,	for	example,	health	literacy	and	chem-
ical	contamination	in	food	and	blood	testing.
	 4)	Transferring	the	knowledge	from	MOA	Thai	Foundation—on	e.g.	natural	farming	(cultivation	and	
consumption),	food	education,	community	spirit	mindset,	green	market	management—to	the	target	
groups.
	 5)	The	model	can	extend	this	support	to	help	initiate	more	green	markets	in	the	newly	founded	
food	community.

24	 Village,	near	the	Chiang	Saen	Hospital,	whose	members	are	very	supportive	towards	the	hospital	model.
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The 2 flagship projects as Food Policy Service Design prototypes
“Service	design	can	be	used	to	re-design	an	existing	service	to	make

it	work	better	for	users,	or	it	can	be	used	to	create	an	entirely	new	service”25	

25	Ref.	Design methods for developing services paper	by	Technology	Strategy	Board	and	Design	Council
27	Ref.	Tackling Conventional Agriculture: The Institutionalization of Community Supported Agriculture’s (CSA) Principles 
Claudio	Vitari,	Erin	Whittingham,	2018.	Community	Supported	Agriculture	(CSA)	is	an	alternative	food	system	that	em-
bodies	principles	like	community	building,	risk	sharing,	and	ecological	sustainability.	These	principles	help	to	address	many	
social,	economic,	and	ecological	inequalities	and	challenges

	 In	 these	 2	 prototypes,	 the	 case	 of	 a	 network	 of	 40	 schools	 in	Chom	Phra	 district	 in	 Surin 
province	and	 the	hospital	 in	Chiang	Saen	district,	Chiang	Rai	province,	both	have	outreached	 to 
organic	or	natural	agricultural	products	by	choosing	to	bond	or	partner	with	the	local	farming	groups	
in	their	territory.	Together	institutional	consumers,	schools,	hospitals,	and	farmer	groups	have	worked	
out	their	co-design	process	on	how	to	bring	their	healthy	food	services	to	school	meals	and	in-patients’	
meals.	The	schools	and	hospitals	have	also	agreed	and	guaranteed	a	certain	purchase	quantity	and	
fair	price	to	the	farmers	while	the	farmer	groups	have	guaranteed	healthy	products	of	vegetables	and	
rice	 to	 their	 institutional	 clients.	 This	 collaboration	 is,	 in	 a	way,	 based	 on	Community	 Supported 
Agriculture	(CSA)	principle,	partnership.

1. From CSA principle26 at family-to-family level to the institutional, 
school and hospital levels.
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2. Food community “making” and “place”-based approach. The goal is to build healthy 
food services for schools and hospitals.
	 These	2	flagship	projects	have	clearly	shown	that healthy food and services come from healthy 
community.	Food	systems	that	work	around	a	community	have	clearly	shown	the	strategy	of	what	
the	schools	and	the	hospital	have	achieved	and	how	more	new	actors	have	been	included	into	the	
food	network.	The	network	of	relationship	between	different	actors	that	participate	in	production	and	
consumption	-or	food citizenship-	has	also	been	demonstrated.	Both	the	schools	and	the	hospital	
have	been	capable	to	create	new	food	services.	Community	building	is	moving	and	it	is	not	only	based	
on	the	selling	and	buying	of	goods,	but	rooted	in	having	relations,	a	truly	human-to-human	relationship	
that	naturally	leads	to	healthy	food	services.	

3. The new kind of service and prototypes design
	 The	2	Models	tell	stories	very	well	about	the	communities	of	food	with	diverse	actors.	The	food	
actors	of	2	cases	have	motivation	that	go	beyond	the	traditional	and	start	to	have	relationships	with	
farmers,	a	peer-to-peer	relationship.	
	 The	hospital	has	demonstrated	the	power	of	social	innovation	that	can	transform	traditional	hos-
pitals	by	offering	more	services	than	what	hospitals	normally	provide.	In	this	sense,	a	hospital	not	only	
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takes	care	of	patients	but	also	co-organizes	vegetable	gardens,	green	markets	and	working	partner-
ships	with	local	farmers.	These	innovative	activities	and	services	of	local	initiatives	are	enhancing	re-
lationships	with	 the	 farmers	and	people	who	are	 interested	 in	 food.	The	schools	and	hospital	are	
building	food	communities:	Thus	improving	health	services	to	their	communities.	
 
4. Community regeneration: How a new community can revive traditional community 
with healthy food services.
 Pre-existing	traditional	communities	exists	based	on	what	people	have	been	doing.	The	doctor	
is	taking	care	of	patients.	The	teachers	teach	the	students.	On	the	other	hand,	a	new	community,	like	
a	 food	community,	 is	based	on	projects.	There	are	actors	with	visions	who	actively	promote	and	
collectively	do	something	that	has	not	been	done	before.	A	new	community	puts	people	together	in	
a	new	motivation	and	new	relationship	with	the	traditional	community.	The	key	is	to	find	the	interaction	
and	new	relationship	between	the	traditional	and	the	new	communities,	and	it	is	healthy food service 
design	that	enables	these	through	the	2	cases	studied	and	discussed.	

5. The food citizens and their active role in food service design development.
	 Food	citizens	have	rights	and	duties.	A	good	food	citizen	is	informed	about	what	is	good	to	eat	
and	participates	and	asks	for	the	right	to	have	good	food.	Her/his	duty	is	to	ask	the	government	to	
provide	the	infrastructure	to	enable	healthy	food	services	and	do	what	is	good	to	promote	healthy	
food.	The	level	of	citizenship	can	be	high	or	low.	In	these	2	cases,	food	citizenship	is	in	high	spirit	by	
being	responsible	and	caring	for	young	children	at	schools	and	patients	in	the	hospital.
	 People	can	go	beyond	their	citizenship.	They	become	part	of	providing	healthy	food	service.	They	
are	not	only	asking	for	change	but	also	making	change	by	making	these	new	initiatives.	Convention-
al	modernization	goes	through	a	process	that	individualizes	people	by	which	they	become	powerless	
necessitating	a	reorganization	of	the	people	to	regain	this	power	and	take	part	in	a	new	form	of	com-
munity	guided	by	the	service design	approach.

Final Notes:
	 A	community	of	food	has	to	maintain	its	entity	relatively	small	or	otherwise	it	does	not	work.	It	
has	to	connect	to	other	small	local	scale	entities,	whether	it	is	a	school,	a	hospital,	a	farm	or	a	market.	
This	distributive	system27	is	resilient	and	very	advanced	as	it	uses	new	technology	to	organize	at	a	
higher	level	and	function	as	an	effective	centralized	entity,	however	the	risk	of	failure	is	also	increased.	
The	centralized	system	and	distributive	system	currently	run	in	parallel.	However,	the	2	cases	discussed	
in	this	article	have	clearly	shown	that	the	distributive	system	approach	is	greener	and	healthier.	The	
food	community	is	a	huge	experiment	that	can	show	how	well	the	distributive	system	works.	

27	Ref.	The	book	Design, When Everybody Designs	by	Prof.	Dr.	Ezio	Manzini
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1. Abstract.
 For more than 15 years we have received once a week at our doorstep, in the early morn-
ing, 3 kg of organic vegetables packed in banana leaves. We pay an annual fee to secure income 
for the responsible farmers whom we know personally from farm visits and their newsletter. 
Mutual care principles of what is called Community Supported Agriculture (CSA) have been an 
inspiration for our gradually growing engagement with food system governance over the years. 
The Integration Project is a supporting project of the Thai Health Promotion Foundation (Thai-
Health) Food Program. In 2021, Thai Health celebrated its 20th anniversary. The Healthy Food 
Promotion Plan (Food Program) is one of the issue-based strategic programs of ThaiHealth’s 
15-item Master Plan. In this context, Integration Project managed by Innovation Network Inter-
national (INI) supports participatory food policy design for the ThaiHealth Food Program. The 
Integration Project intervention is based on interaction with “food citizens” on-the-ground and 
food systems thinking. 
 In this article we explore three social innovation principles: food literacy, food citizenship 
and food community (“three foods”) and how these principles contribute to sustainable food 
policy design. Based on a diversity of case studies or “flagship projects”, the Integration Proj-
ect conceives scaling pathways, while considering micro-, meso-. and macro dimensions. 
Scaling initiatives, emerging from best practices of the Food Program partners, feed into the 
policy design process, in particular by strengthening and innovation of local food economies 
based on “direct-link” collaboration and care. Transformation to healthy, sustainable and af-
fordable food systems is explored from a perspective of True Cost Accounting. Ultimately food 
economy transformation can be appreciated as a vital element of constituting a new social 
contract.   

2. Introduction
	 This	article	is	distributed	in	English	to	enable	active	involvement,	comments,	advice	and	partici-
pation	from	stakeholders	in	Thailand	and	the	region,	as	well	as	from	colleagues	in	Health	Promotion	
Foundations	from	other	countries	and	their	partners.	This	may	induce	local,	regional	and	international	
exchanges	and,	where	possible,	collaboration.
	 At	the	crossroads	of	food	system	transformation,	 in	 light	of	the	United	Nations	Food	System	
Summit	(UNFSS)	at	the	UN	General	Assembly	in	New	York,	September	2021,	policy	makers	are	in-
vited	to	consider	the	recommendations	of	a	coalition	of	UN	agencies,	led	by	FAO:	The State of Food 
Security and Nutrition in the World. Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets:

Co-Creating ThaiHealth Food Policies
2022 - 2032
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	 	 “What	people	eat	and	how	that	food	is	produced,	not	only	affects	their	health,	but	it	also	has	 
	 major	ramifications	for	the	state	of	the	environment	and	for	climate	change.”	(FAO.	2020,	page	 
	 xxiv)

	 To	achieve	sustainable	development	and	food	security	which	go	hand	in	hand,	it	will	be	equally	
important,	as	highlighted	in	a	recent	article	in	the	Bangkok Post	(Espinosa,	2021)	–	and	with	reference	
to	megatrends	identified	by	Thailand	Development	Research	Institute	(TDRI)	–	to	shape	a	“new	social	
contract”	as	envisioned	by	UN	Secretary	General	Guterres:	
 
	 	 “The	vision	and	promise	of	the	United	Nations	is	that	food,	healthcare,	water	and	sanitation,	 
	 education,	decent	work	and	social	security	are	not	commodities	for	sale	to	those	who	can	afford	 
	 them,	but	basic	human	rights	to	which	we	are	all	entitled.	We	work	to	reduce	inequality,	every	 
	 day,	everywhere.	(…)	It	 is	at	the	heart	of	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development,	our	 
	 agreed	blueprint	for	peace	and	prosperity	on	a	healthy	planet,	captured	in	SDG	10:	reduce	in 
	 equality	within	and	between	countries.”	(Guterres,	2021).

	 A	 creative	 pathway	 to	 address	 this	 vast	 food	 system	 transformation	 complexity,	 within	 the 
framework	of	Health	Promotion,	is	to	empower	food citizenship “on-the-ground”.	

Megatrends
	 TDRI	 articulated	 a	 range	 of	megatrends	 for	 the	 post-pandemic	 era.	 Inevitable	 adaptation	 of 
the	 business	 sector	 to	 climate	 emergency	 will	 lead	 to	 investment	 in	 “environmental,	 social,	 and 
governance-conscious	business	practices”,	while	“the	economic	disparity	between	the	rich	and	the	
poor	(…)	will	continue	to	increase	(…)	as	low-income	people	have	less	access	to	funding	and	digital	
technology	(to	be	added:	access to healthy food;	comment	authors)	causing	“rising	political	tensions”	
(Bangkok Post.	24	November	2021).	Non-Communicable	Diseases	(NCD’s)	continue	to	increase	with	
consequent	surging	public	health	expenditure.	Policy	makers,	under	this	pressure,	ask	themselves	
which new insights, knowledge and governance principles will enable humanity to tackle the 
complexity of these problems, and induce genuine “transformation”. 
	 Transformation	is	the	fundamental	change	commonly	identified	as	inevitable	for	achieving	sus-
tainability,	including	sustainable	food	systems	(FAO,	2020).	Sustainable	development	is	the	central	aim	
of	Agenda	2030.	The	agenda	 is	operationalized	by	means	of	seventeen	Sustainable	Development	
Goals	(SDGs).	The	focal	goal	in	this	context	is	SDG	3:	Good Health and Well-being,	as	well	as	the	
food-related	SDGs;	Zero	Hunger	(2),	Sustainable	Cities	and	Communities	(11)	and	Responsible	Con-
sumption	and	Production	(12)	(Chapter	8).	

Three social innovation principles and the local food economy
	 By	means	of	intensive	interaction	between	the	Food	Program	management	team,	implementing	
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partners	and	supporting	partners	–	guided	by	 the	Food	Program	Steering	Committee’s	academic	
analysis	–	through	various	Integration	Project	forums,	a	framework	with	three	driving	social innovation 
principles for sustainable food system development has been co-created.  
	 The	three	social	innovation	principles	that	emerged	from	engagement	with	Food	Program	partners,	
early	experiences	with	Community	Supported	Agriculture	(CSA)	and	in	an	implementing	capacity	as	
Green Market Network	(Willenswaard,	Wallapa	van.	2012)	were:	

Food literacy – food citizenship – food community (“three foods”)

	 These	three	social	 innovation	principles	provide	a	working	hypothesis,	based	on	a	“theory	of	
change”	(see	Chapter	6)	for	participatory policy design.	
	 Coincidentally	the	three	principles	of	social	innovation	within	the	food	sector	resonate	strongly	
with	 the	 three	angles	of	 the	 tri-power strategy	of	ThaiHealth:	 1.	Creation	of	 knowledge	2.	Social 
mobilization	 3.	 Policy	 advocacy.	 For	 policy	 advocacy,	 True Cost Accounting	 (TCA)	 will	 prove 
to	be	essential	(Chapter	7).	Already	in	1990	Dr.	Prawase	Wasi,	the	architect	of	ThaiHealth	and	the	
tri-power	strategic	concept,	stated	in	his	article	Alternative Buddhist Agriculture:

	 	 “The	 present	 economic	 calculation	 does	 not	 take	 ecological	 costs	 and	 future	 costs	 into 
	 account.	 It	 thus	 lures	 the	 people	 into	 over-consuming	 “cheap”	 goods	 which	 in	 reality	 are 
	 ecologically	very		expensive	or	priceless.”	(Wasi,	1990).

	 This	social	innovation	movement	is	seen	as	a	pre-condition	for	transition	to	a	localized	and	sus-
tainable	food	economy,	securing	healthy	–	rather	than	“cheap”	–	diets	for	all.	

Social innovation
	 In	2017	Green Market Network	re-positioned	itself	and	design for social innovation	became	the	
leading	approach	embedded	in	a	new	organization:	Innovation	Network	International	(INI).	Its	leading	
international	expert	is	Ezio	Manzini2.	Prof.	Manzini	wrote:

	 	 “In	a	changing	world	everyone	designs:	each	individual	person	and	each	collective	subject,	 
	 from		enterprises	to	institutions,	from	communities	to	cities	and	regions,	must	define	and	enhance	 
	 a	 life project.	 Sometimes	 these	 projects	 generate	 unprecedented	 solutions;	 sometimes	 they 
	 converge	on	common	goals	and	realize	larger	transformations.”	(Manzini,	2015)

	 INI’s	Integration	Project	explores	a	step-by-step	path	to	social	innovation	of	local	food	economies	
in	Thailand.	

2	 Honorary	 Professor	 at	 the	 Politecnico	 di	Milano;	 universities	 in	 Barcelona	 and	 London;	 guest	 Professor	 at	 Tongji 
University,	Shanghai.
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3. Food system transformation. 

Integration of Food Program partnership
	 The	starting	point	on	the	path	to	local	food	economies	is	found	in	the	existing	partnership	of	the	
ThaiHealth	Food	Program.	 In	 future	the	partnership	may	extend	and	new	patterns	may	arise.	The	
roughly	40	existing	partners	can	be	divided	in	three	partially	overlapping	categories:	1.	Government	
agencies	and	university	campuses;	2.	NGO’s;	and	3.	social	enterprises	in	a	broad	sense,	mainly	active	
in	marketing	and	product	innovation.	Government	agencies	include	“nodes”	of schools and hospitals. 
NGO’s	have	 formed	networks	of	area-based	 “local initiatives”	and	are	primarily	engaged	with	 the	
“producers’ node”.	While	social	enterprises	are	naturally	allied	with	the	“consumers’ mobilization node”.	
Each	partner	is	engaged,	more	or	less	intensely,	with	their	Food	Program	project	as	a	life	project	in	
the	term	of	Ezio	Manzini.	Food projects are often of existential importance for all stakeholders 
involved.

Cross sectoral or inter-sectoral collaboration: requirements for success
	 Integration	 and	 cross	 sectoral	 system dynamics	 or	 “inter-sectional”	 (Stronks,	 et.	 al.,	 2020) 
collaboration	(see	Chapter	7),	as	well	as	collaboration	between	implementing	partners	and	supporting	
partners	 of	 the	 Food	 Program	 –	 with	 peer-guidance	 from	 academic	 support	 projects	 –	 are	 all 
important	elements	 to	enable	addressing	 the	complexity	of	 factors	which	determine	whether	 food	
systems	will	be	healthy,	affordable	and	sustainable	or	not.
	 INI	 identified	 the	 Amsterdam Healthy Weight Program	 (the	 Dutch	 acronym	 is	 AAGG)	 as 
asuccessful	 approach	 to	Youth	obesity	 prevention	 and	 reduction.	 It	was	perceived	 as	 a	possible 
model	for	a	broader	“integration”	approach	that	must,	of	course,	be	contextualized	within	Thai	realities.	
The British Obesity Policy Research Unit	(OPRU)	evaluated	the	Dutch	program	and	formulated	seven 
“transferable active elements that underpin the program”.	OPRU	concluded	that,	in	addition	to	
“strong political and personal commitment”, “political leadership”, “long term vision”, “belief that change 
can happen”, “meet people where they are” and “solid evaluation and monitoring based on a learning 
approach mentality and ‘learning by doing’”,	two	elements	were	identified	as	crucial:

	 1.	“Multiple	 actions	 taken	 throughout	 government	 not	 only	 within	 public	 health	 sector;	 all 
	 	 departments	are	required	to	contribute	through	their	policies.
	 2.	Combination	of	government	led	approach	–	setting	top	down	standards	–	with	community	 
	 	 engagement	 –	 engagement	 and	 listening	 to	 the	 community,	 engage with them to solve 
  the problem.”

	 The	Food	Program	10	Year	Plan	is	far	more	complex	than	the	challenges	to	address	obesity	in	
the	context	of	a	specific	target-group	in	one	city.	In	any	circumstance,	the	AAGG	“lesson	learned”	
points	to	how	important	belief that change can happen	is	and	seems	to	be	of	primary	relevance	for	
the	ThaiHealth	Food	Program.				
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Systems thinking: a collective cross-cultural process
	 A	fundamental	requirement	for	food system transformation	is	a	collective	process	of	mastering	
systems thinking.	One	of	 the	 international	 academic	experts	most	 closely	 engaged	with	 the	 food 
challenge	from	a	management theory	perspective	is	Peter	Senge3	from	the	United	States.	In	general	
Peter	Senge	argues	that	from	the	five	factors	needed	for	managing	social	change,	the	“Fifth Discipline” 
is	the	most	crucial.	That	is,	the	capacity	of	“seeing systems”.	(Senge.	1990,	2006).
	 Directly	related	to	food	was	Peter	Senge’s	Sustainable	Food	Lab	 initiative.	Senge	brought	all	
stakeholders	involved	in	food	systems	together	in	order	to	understand	complexity,	build	trust	in	open	
dialogue,	develop	a	sense	for	common	ground,	and	to	innovate	solutions	by	new	patterns	of	collab-
oration.	

	 	 “In	any	complex	setting,	people	typically	focus	their	attention	on	the	parts	of	the	system	most	 
	 visible	from	their	own	vantage	point.	This	usually	results	in	arguments	about	who	has	the	right	 
	 perspective	on	the	problem.	Helping	people	see	the	larger	system	is	essential	to	building	a	shared	 
	 understanding	of	complex	problems.	This	understanding	enables	collaborating	organizations	to	 
	 jointly	develop	solutions	not	evident	to	any	of	them	individually	and	to	work	together	for	the	health	 
	 of	the	whole	system	rather	than	just	pursue	symptomatic	fixes	to	individual	pieces.”	(Senge,	2015)

	 Senge	states	that	approaches	to	authoritarian	and	individual	leadership	are	no	longer	effective.	
What	we	need	to	develop	in	order	to	co-create	a	sustainable	future	is	“system leadership”.	This	is	not	
a	capacity	that	we	can	claim	to	have	innately,	it	is	rather	a	function	that	only	emerges	if	we	are	able	
to	work	collaboratively.	
	 Another	beacon	of	 visionary	 systems	 thinking	 from	a	 totally	 different	 cultural	 context	 is	Wen 
Tiejun4,	a	passionate	promotor	of	Community	Supported	Agriculture	(CSA)	and	Participatory	Guaran-
tee	Systems	(PGS)	from	China.	According	to	Carlo	Petrini5	who	interviewed	Prof.	Wen:	“During	the	
1990s	(Wen	Tiejun)	criticized	globalization	and	the	internal	market	reforms	(in	China),	whose	emphasis	
on	the	manufacturing	industry	damaged	rural	communities.”	Prof.	Wen	says	in	this	interview:

	 	 “To	confront	the	social	and	economic	changes	underway	at	a	global	level,	we	need	to	work	 
	 on	the	integration	between	the	urban	and	rural	contexts.	Three	principles	must	be	at	the	center	 
	 of	this	project:	attention	towards	the	rights	of	farmers,	the	promotion	of	local	agriculture	and	the	 
	 sustainability	of	rural	environments.	And	we	must	move	from	a	political	and	economic	model	 
	 founded	on	capital	to	one	that	is	founded	on	people.”	(Petrini.	2018).

3	 Senior	lecturer	at	MIT,	and	founder	of	the	Society	for	Organizational	Learning	(SOL).
4	 Professor	at	Renmin	University	of	China	in	Beijing.	Professor	Wen	Tiejun	was	keynote	speaker	at	the	Mindful	Markets	
forum	organized	by	Green Market Network	at	Chulalongkorn	University,	Bangkok,	in	2017,	with	support	from	the	Food	
Program	of	ThaiHealth.
5	 Founder	of	the	Slow	Food	movement,	Italy.
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The first ever UN Food Systems Summit: From supply chain to food systems
	 The	September	2021	UN	Food	Systems	Summit	(UNFSS)	at	the	General	Assembly,	New	York,	
can	be	considered	as	a	milestone	in	“seeing: of food systems”	beyond	the	narrower	food	supply	chain	
paradigm	which	characterized	the	past,	even	though	groups	remained	divided	on	the	recognition	of	
the	foundational	achievements	of	actual	sustainable	food	system	practitioners.
	 A	paper	from	the	Scientific	Group	of	the	UNFSS	explains	the	shift	in	perception	from	supply	chain	
analysis	to	systems	thinking:

  “Systems thinking	is	a	way	of	looking	at	the	world	rather	than	a	description	of	how	the	world	 
	 is.	The	term	“food	systems”	invites	us	to	think	about	a	broader	set	of	valued	outcomes	such	as	 
	 nutrition	and	health,	livelihoods,	and	planetary	health;	to	think	about	a	broader	set	of	factors	that	 
	 can	influence	these	outcomes;	and	to	think	about	synergies	and	trade-offs	between	all	of	these.	 
	 People’s	values	matter	for	how	food	systems	thinking	is	shaped	and	in	turn	may	shape	policies.”	 
	 (Braun,	Ed.	2021).

Food systems mapping: A beginning 
	 Capturing	 food	system	dynamics	by	various	“mapping”	approaches	 is	an	emerging	exercise. 
For	 purpose	 of	 the	UN	Food	Systems	Summit	 (UNFSS)	 in	 September	 2021,	 one	 of	 the	UNFSS 
scientific	groups	distinguished	between	positive	systems:	“systems	as	they	are”	and	normative	systems	
mapping:	“what	food	systems	aspire	to	achieve”	(Braun,	Ed.,	2021).	
	 A	critical	review	of	this	effort	leads	to	more	understanding	of	what	food	systems	mapping	can	
imply.		
	 Within	a	positive systems	concept	 the	UNFSS	scientific	group	 identifies	 four	 related	systems	
which	interact	with	food	systems:	1. Health Systems; 2. Economic and Governance Systems; 3. 
Science & Innovation Systems; 4. Ecology & Climate Systems.	(Braun,	Ed.,	2021).	It	should	be	
commented	that,	although	in	its	description	the	scientific	group	mentions	that	“people’s	values	matter”,	
in	 this	 system	 representation	 there	 is	 no	 place	 for	 “Cultural, Social Innovation and Education 
Systems” that	advance	these	values.	
	 Critical	comments	on	the	normative food systems	map	as	proposed	by	the	UNFSS	scientific	
group,	add	up	to	the	reasons	why	the	UNFSS	did	not	constitute	the	consensus	needed	to	achieve	
its	overall	action	track.	The	action	track	is: “1. Ensuring Access to Safe and Nutritious Food for 
All.” The other action tracks are; “2. Shifting to Sustainable Consumption Patterns”; and 
“3. Boosting Nature Positive Production at Sufficient Scale”.	Practitioners’	groups	have	protested	
against	the	vagueness	of	the	term	“Nature Positive”,	while	clear	standards	have	been	developed	and	
maintained	over	decades,	defining	and	guaranteeing	organic	agriculture	quality.	 The	 term	 “Nature 
Positive”	does	not	meet	 the	requirement	of	“sufficiently	precise”	 for	a	system	to	be	consistent	as	
proposed	by	the	scientific	group	itself.	It	creates	loopholes,	critics	fear,	in	favour	of	big	corporations.	
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The	 “surprising and new”	 narrative,	 as	 the	 scientific	 group	 articulates	 it,	 is	 rather	 perceived	 as 
undermining	 than	 strengthening	 the	 achievements	 by	 collective	 efforts	 as	 self-organized	 in,	 for 
example,	the	International	Federation	of	Organic	Agriculture	Movements	(IFOAM).	IFOAM	partners	have	
realized	genuinely	sustainable	or	organic	agriculture	–	against the stream!	–	for	more	than	50	years!6 

This	 sidestepping	 of	 established	 practices	 also	 casts	 a	 critical	 light	 on	 the	 fourth	 action	 track 
formulated	by	this	specific	scientific	group: “4. Advancing Equitable Livelihoods and Value Distri-
bution”	because	 the	vagueness	of	 the	 term	“Nature Positive”	 is	not	 in	 favor	of	 the	 livelihoods	of 
pioneering	 communities	 on	 whose	 shoulders	 renewed	 efforts	 to	 make	 “food	 systems	 healthy, 
sustainable	and	affordable	for	all”	will	have	to	stand.	Therefore,	it	is	no	wonder	that	within	the	final	
action	track:	“5. Building Resilience to Vulnerabilities, Shocks, Stresses”	the	considerable	stress	
that	 industrial	and	corporate	agriculture	exercises	on	small-scale	 farmers	and	farm	communities	 is	
ignored.	

Contrasting systems
	 In	2015	Fritjof	Capra,	pioneer	of	systems	thinking,	already	observed,	in	his	article	Industrial Ag-
riculture, Agroecology and Climate Change:		
	 “From	a	systemic	point	of	view,	it	is	evident	that	a	system	of	agriculture	that	is	highly	centralized,	 
	 energy-intensive,	excessively	chemical,	and	totally	dependent	on	fossil	fuels;	a	system,	moreover,	 
	 that	creates	serious	health	hazards	for	farm	workers	and	consumers,	and	is	unable	to	cope	with	 
	 increasing	climate	disasters;	cannot	be	sustained	in	the	long	run.”

Capra	also	describes	the	alternative	approach:

	 	 “Fortunately,	there	is	a	viable	and	sustainable	alternative	to	industrial	agriculture.	It	consists 
	 of	a	variety	of	agricultural	 techniques,	often	based	on	traditional	practices,	 that	have	recently	 
	 emerged	around	the	world,	and	have	greatly	expanded	over	the	last	two	decades.	With	these	 
	 techniques,	healthy	organic	food	is	grown	in	decentralized,	community-oriented,	energy-efficient,	 
	 and	 sustain	 able	ways.	 The	 ecologically	 oriented	 farming	 techniques	 are	 known	 variously	 as 
	 “organic	 farming,”	 “permaculture,”	 or	 “sustainable	 agriculture.”	 In	 recent	 years,	 the	 term 
	 “agroecology”	 has	 increasingly	 been	 used	 as	 a	 unifying	 term,	 referring	 to	 both	 the	 scientific 
	 basis	and	the	practice	of	an	agriculture	based	on	ecological	principles.”	(Capra,	2015).
 
	 The	contradiction	between	industrial	agribusiness	and	agroecology	on	the	one	hand–	and	the	
opportunity	of	convergence	towards	a	common	goal	i.e.”	affordable,	healthy,	sustainable	food	for	all”	
on	the	other–	should	be	taken	up	as	an	un-avoidable	challenge.	

6 The World of Organic Agriculture	statistical	yearbook	estimates	that	“the	global	market	for	organic	food	surpassed	100	
billion	US	dollars	for	the	first	time	in	2018	(almost	97	billion	euros).	In	2018,	2.8	million	organic	producers	were	reported.	
India	continues	to	be	the	country	with	the	highest	number	of	producers	(1’149’000).



312

Table 1 – Knowledge mapping

Meta-analysis Knowledge mapping

Inter-disciplinary
Collaboration

	 Philosophy	 Worldviews	 Traditional	paradigms
	 Applied	sciences	 Academic	research	&	knowledge	systems		 Existing	paradigms
	 Anthropology	 Local	wisdom	&	social	innovation	 New	paradigms

Systems thinking
Food systems

approach

Application of Knowledge systems

Time line Participatory Policy Development

Food Program
Planning &

Management

Food security
Local	initiatives	and
producer	networks	

Integration
Project

Action research
Consumer
engagement
Food	Café	

Academic
analysis
	Surveys

Past	achievements
Existing	situation

Proposed	common	(transversal)	social	innovation	principles:
Food literacy – Food citizenship – Food Community	(”3	foods”)

Support	for
experimentation

Alternative	Food
Networks

Scaling
opportunities

micro macromeso

Input	in	Food	Program	policy	development	

Academic	
recommendations

Policy formulation

ThaiHealth 10 Years Food Program 2022 – 2032

Monitoring	&	Evaluation
Data	Analysis

Practices	Case	studies
Prototypes	Principles

Design for social
innovation

Knowledge management.
	 In	summary,	the	step	by	step	food system transformation	–	without	immediate	expectations	–	will	
require	integration	at	four	levels	of	the	Food	Program;	1. more interaction among partners,	as	no	
partner	can	achieve	this	alone	(partners’	growth	is,	to	a	large	extent,	based	on	learning	from	each	
other);	2. support for a transformation process in a truly long-term perspective and with a clear 
direction; 3. stronger alignment of the Food Program with ThaiHealth dynamics as a whole and 
with creative trends in society;	and,	consequently,	4. “knowledge management”,	with	academic	
support	of	 inter-disciplinary	and	 innovative	nature.	 Inclusive	of	overarching	“worldviews”	as	well	as	
“local	wisdom”.	
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Table 1 – Knowledge mapping	description

	 The	 Integration Project	 is	 positioned	 in	 between	 the	 food	 security	 stream	on	 the	one	hand, 
and	academic	monitoring	and	evaluation	supporting	stream	on	the	other.	(A	transversal	media-	and	
communication	support	project	is	not	included	in	the	chart).	The	Integration	Project	and	food	security	
streams	 share	 a	 rather	 informal	 approach	 to	 knowledge	management,	 while	 academic	 research 
projects	adhere	to	strict	scientific	standards.	However,	arguably,	systems	thinking	and	dialogue	on	
underlying	paradigms,	as	well	as	paradigm	shift,	are	challenges	for	all	streams	of	knowledge.	

	 This	requires	Inter-disciplinary	Collaboration	throughout	the	Food	Program	(and	ThaiHealth).
The	Integration	Project	approach	is	primarily engaged with consumer initiatives,	including	“institu-
tional	consumers”	like	hospitals	and	schools.	Connections	are	built	by	means	of	strategic		communi-
cation	including	Food	Café	sessions	hosted	on	social	media.	Interaction	and	exchanges	with	practitioners	
result	in	a	selection	of	case	studies	in	order	to	discover	and	empower	opportunities	for	scaling.

	 In	principle	there	are	two	options	for	scaling:	scaling up and scaling out.	Scaling	up	means	that	
a	prototype	is	replicable	and	can	be	multiplied	(“franchised”),	albeit	with	local	adjustments.	While	in	
prototypes	for	out-scaling,	certain	principles	are	demonstrated,	that	can	be	multiplied	as	principles	
rather	 than	as	a	particular	pre-defined	 form	or	 ‘mold’.	Out-scaling	addresses	 (local)	 food systems 
rather	than	individual	organizations.

	 The	major	 strategy	 of	 the	 Integration	 Project	 includes	 out-scaling	 of	 Community	 Supported 
Agriculture	“spirit”	(“direct	human	link”).	This	“spirit”	manifests	in the Food Program context	as	food	
literacy,	food citizenship	and	food community.	These	principles	have	been	articulated	as	the	“3	foods”	
of	social	innovation.	

	 Scaling	from	micro-project	 to	macro	advocacy	and	policy	development	 is	only	possible	with	
meso-level collaboration	bridging	the	gap.	The	Integration	Project	prepares	a	future	“match	making”	
intervention	 toward	 out-scaling	 at	 meso-level,	 around	 District-level	 Hospitals	 and	 the	 diversity	 of 
stakeholders	in	districts	across	Thailand.	For	this	purpose,	district	hospitals	in	selected	provinces	will	
be	targeted.

	 Impulses	 for	 policy	 development	 generated	 from	 the	 food	 security,	 Integration	 Project	 and 
evaluation	 and	monitoring	 streams	 (plus	 the	 media	 and	 communication	 project	 not	 mentioned) 
together	will	feed	into	the	policy	formulation	of	the	ThaiHealth	Food Program Management	targeting	
primarily	local	food	economies.
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Food systems mapping: diet, food, health, ecosystems 
	 What	we	understand	as	“diet”	is	mainly	determined	by	the	composition	of	food	on	the	plate	or	
the	nutrient-intake	of	individual	consumers.	The	notion	of	“food”	is	essentially	broader	than	any	reduc-
tion	to	a	particular	diet.	Food	includes	how	the	diet	is	prepared,	how	the	ingredients	are	grown	and	
how	the	food	is	traded	and	processed,	as	well	as	how	it	is	appreciated	in	social	and	cultural	contexts.
	 Diets	and	standards	for	healthy	diets	vary	enormously	from	country	to	country	(FAO.	2021,	pag-
es	 40	 –	 61),	 and	 from	 region	 to	 region	 with	 many	 social	 and	 individual	 preferences	 and 
characteristics	included	such	as;	age,	gender,	occupation,	physical	condition,	food	culture,.				
	 Complex	food	system	transformation	may	focus	efforts	on	healthy,	affordable	and	sustainable	
diets,	but	the	effectiveness	of	these	focused	efforts	is	to	a	large	extent	co-determined	by	health	sys-
tems	as	well	as	governance	of	ecosystems	towards	sustainability	(Figure	1).
	 A	bold	healthy diet	vision	can	arguable	only	be	achieved	 if	 this	vision	 is	shared	 in	a	broader	
framework	of	food literacy.	While	food	literacy	in	turn,	should	be	understood	as	embedded	in	health 
literacy.	Health	literacy,	in	general	terms,	refers	to	the	four	dimensions	of	health;	1.	physical,	2.	men-
tal,	3.	social,	and	4.	spiritual	health	(on	spiritual	health	see	Chuengsatiansup,	2003).	A	new,	5th,	di-
mension	to	be	considered	is	“environmental health”	(UN	News,	15	October	2021).

Ecosystem governance
toward sustainability
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Fig. 1 - Healthy diets are embedded in food systems, health systems and ecosys-
tems.
	 In	summary,	a	provisional	positioning	within	a	first	knowledge	mapping	exercise	shows 
that sustainable food systems,	with	healthy	diet	requirements	as	their	focal	concern,	should	
be	apprehended	 in	 the	 interface	of	a	broader	health system analysis.	Within	 this	broader	
context,	health	systems	interact	with	ecosystems	to	determine	health	conditions	–	and	food	
quality	–	from	an	environmental	point	of	view.	
	 Food	related	health	systems	differ	by	context.	In	rural	areas	food	may	still	be	considered	
sacred	and	a	medicine	in	itself,	while	in	the	urban	setting	food	is	a	commodity	and	public	health	
systems	are	determined	by	hospitals	and	clinics.	

4. Conducting case studies. Scaling prototypes.

Methodology. Positivism and/or qualitative research?
	 Local	initiatives	towards	healthy,	sustainable	and	affordable	food,	even	when	small,	can	generate	
considerable	social	 innovation	 impact	by	means	of	scaling	 i.e.	 the	multiplication	of	 their	efforts.	 In	
order	to	understand	the	potentiality	of	Food	Program	partners	toward	scaling,	the	Integration	Project	
selected	six	partners	for	in-depth	communication	or	“case	studies”.	The	case	study	methodology	as	
tentatively	applied	within	the	Integration Project	framework	is	subject	to	epistemological	discourse7.	
Exchanges	of	experiences	based	on	 (academic	and/or	 intuitive,	 informal)	grounding	of	 theory	can	
result	in	new	modes	of	collaboration	between	quantitative	and	qualitative	approaches	in	support	of	
policy	design.	In	a	recent	article,	Heitor	Matallo	Junior	provides	a	helpful	description	for	discussion:

	 	 “From	the	1930s	on,	the	rise	of	positivism	had	a	growing	influence	on	quantitative	methods	 
	 in	sociology	and	researchers	wanted	solid	general	 laws	 in	social	science	(…)	similar	of	those	 
	 regarding	 the	 physical	 sciences.	 The	 criticism	 assumed	 that	 a	 single	 case	 is	 incapable	 of 
	 providing	 a	 generalizing	 conclusion.	 The	 general	 trend	 was	 that	 by	 the	 1950s,	 quantitative 
	 methods,	in	the	form	of	survey	research,	had	become	dominant	in	sociology	and	case	studies	 
	 had	become	a	minority	and	very	criticized	practice.”	(Matalla	Junior,	H.	2021)
 
 Matallo Junior goes on to recount that this was not the end of the story:
 

7	 A	good	example	of	a	case	study-driven	methodology	is	provided	in When Cultural Reflection Meets Agriculture. 
Facilitator’s Notes.	based	on	experiences	of	colleagues	in	China	(Lam,	2020).
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	 	 “The	first	important	change	in	the	scientific	patterns	represented	by	the	positivism	approach	 
	 started	in	the	1950’s	at	the	Harvard	Business	School.	They	established	case	studies	for	students	 
	 as	a	new	training	methodology	and	(…)	the	basic	purpose	of	instituting	the	case	method	as	a	 
	 teaching	strategy	was	‘to	transfer	much	of	the	responsibility	for	learning	from	the	teacher	to	the	 
	 student,	whose	role,	as	a	result,	shifts	away	from	passive	absorption	toward	active	construction’.	 
	 (Ibid.	2021)

	 The	 proposed	 interaction	 between	 scientific	 and	 traditional	 knowledge	 has	 been	 given	 due 
place	in	the	knowledge mapping efforts	of	the	Integration Project.	Table	1	distinguishes	three	levels	
of	knowledge:	worldviews, science and local wisdom, 
	 Conducting	case	studies,	around	an	emerging	theory of change	(chapter	8),	is,	in	the	opinion	of	
the	Integration Project,	a	viable	methodology	if	embedded	in	broad	knowledge	management.	Case	
studies	will	serve	to	shape	meso-level scaling	of	new	modes	of	creative	collaboration	between	local	
farmers	and	“institutional	consumers”,	i.e.	schools	and	hospitals,	within	a	diversity	of	food	economy	
initiatives.	

	 	 “Thus,	 moving	 towards	 sustainable	 development	 in	 many	 areas	 will	 require	 a	 closer 
	 cooperation	between	scientists	and	the	holders	of	traditional	knowledge.”	(Matallo	Junior,	2021).

	 Case	studies	have	been	selected	such	that	hospital	and	schools	are	the	focal	points	for	scaling.	
All	projects	have	unique	cultural	capital	and	social	innovation	characteristics.

1. Green district
 hospitals

To	be
determined	by	means	
of	case	studies.	
Followed	by	articula-
tion	of	prototypes.

	 Pioneers	of	 food	citizenship	with	potential	 for	 (local	 and	
regional)	 food	 community	 collaboration.	 Regeneration	 of 
community	 culture.	 Green	 District	 Hospital	 policies	 and 
campaigning	 provide	 direction	 to	 provincial	 and	 national 
networking.	

Hypothesized future scaling perspectives / 
advocacy issues

Social
innovation 

characteristics 
and “cultural 

capital”

Description
of case studies 

Prototypes

Table 2 – Food Program partners selected for development 
of prototypes with scaling potentiality. Matrix provides framework for case studies.
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2. “Healthy lunch” 
 schools

3. Community
 enterprises of local  
 producers

4. Urban consumers’  
 initiatives

5. Indigenous people’s  
 transition to localized  
 sustainable food  
 production

6. Young Food program  

To	be
determined	by	means	
of	case	studies.	
Followed	by	articula-
tion	of	prototypes.

Green	procurement	can	enable	application	of	“healthy	meal”	
practices	to	all	district	hospitals	and	schools.

	 Based	 on	 capacity	 building	 and	 organization	 building 
support,	 community	 enterprises	 can	 be	 scaled	 to	 match 
opportunities	provided	by	institutional	clients,	in	future	enabled	
by	green	procurement.

	 Methodology,	adapted	to	circumstances,	can	be	applied	in	
similar	situations	(relatively	easy	to	multiply,	with	green	career	
capacity	 building	 support).	 Springboard	 for	 dialogue	 with 
corporate	institutional	clients.

	 Best	practices	can	be	communicated	in	indigenous	peoples’	
local,	regional,	national,	international	platforms.

	 Fr iendships,	 confidence	 and	 emerging	 sense	 of 
entrepreneurship	strengthens	awareness	and	self-organization.	
This	 also	 enables	 new	modes	 of	 communication	 via	 social	
media.

Hypothesized future scaling perspectives / 
advocacy issues

Social
innovation 

characteristics 
and “cultural 

capital”

Description
of case studies 

Prototypes
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Prototypes
	 In	the	course	of	undertaking	these	case	studies,	prototypes	can	be	co-created.

	 	 “A	 prototype	 is	 a	 rudimentary	 working	 sample,	 model,	 mock-up	 or	 just	 a	 simulation	 of 
	 the	actual	product	(or	service)	based	on	which	the	other	forms	(final	product	or	service,	variations)	 
	 are	developed.”	(Authors	additions	in	italics)	(Pahwa.	2021)

	 It	is	envisaged	that	during	the	first	three	years	of	the	10	Years	Food	Plan	the	number	of	case	
studies	and	subsequent	prototypes	will	be	increased	and	spread	over	eight	provinces.	Case	studies	
will	not	only	fulfill	the	purpose	of	knowledge	or	data	collection,	but	they	will	also	provide	empowerment	
and	 entrepreneurial	 guidance,	 supporting	 self-organizing	 processes	 toward	 peer-governance	 that	
subsequently	 enables	 the	 scaling	 process.	 Emphasis	will	 be	 on	 out-scaling	 principles	 rather	 than	
up-scaling	models.	This	will	require	capacity	building	for	the	initial	case	study	team,	which	is	envisaged	
to	grow	into	local food community building teams.	In	this	future,	this	can	lead	to	the	innovation	of	
more	structural food career development and training programs.

5. Three social innovation principles: “theory of change”
	 The	 Integration Project	 is	 gradually	 highlighting	 by	 means	 of	 intensive	 interaction	 with 
implementing	 partners	 of	 the	 Food	 Program,	 as	well	 as	 collaboration	with	 supporting	 partners	 – 
including	reflections	with	policy	makers	and	academic	partners	–	a	common	pattern	of	how social 
innovation processes emerge, take shape and how individual partners and the partnership as 
a whole, ready themselves for articulation of prototypes, for scaling and for advocacy, 
with	ultimate	system	change	impact	as	their	goal.	
	 Food	 Program	 partners	 are	 pioneers	 in	 this	 emerging	 Food Program social innovation 
movement. Ultimately	the	movement	should	result	in	food	career	development	at	scale.	

The “3 foods” social innovation principles and
	 In	the	process	of	partner	exchanges	and	case	study	description,	the	hypothesis	of	the	Integration	
Project	is	that	food	citizenship	does	not	stand	alone.	It	usually	arises	from	food	literacy	and	it	leads	
logically	 to food community	 as	 a	mode	 of	 realization.	 Hence,	 the	 three	 driving	 social	 innovation 
principles	for	food	system	development	–	as	mentioned	before	–	emerged:

1. Food literacy 2. Food citizenship and 3. Food community	(“3	foods	principles”).

	 A	perpetual	cycle	of	 interaction	between	 the	“3	 foods”	principles	drives	 the	social	 innovation	
process	towards	local	food	economies.
 A very inspiring example of a structural approach is the Food Ethics Council in England. 
The council recently published its Food Citizens Report	(Food	Citizenship.	2021).

Food Citizens Report
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	 Public	research	is	being	undertaken	by	the	Food	Ethics	Council,	UK,	between	January	2018	and	
January	2022.

	 	 “As	we	switch	our	mindset	 from	consumer	 to	citizen,	we	unlock	big	changes.	The	report	 
	 describes	how	the	language	of	serving,	policing,	informing	and	competing	gives	way	to	a	new	 
	 vocabulary:	facilitating,	enabling,	engaging	and	collaborating.	Customers	become	partners	and	 
	 NGOs	don’t	lobby	so	much	as	build	movements.”	(Powell,	2017)	

	 This	definition	of	 food	citizenship	emphasizes	 the	 fact	 that	we	are	all	consuming	 food,	 food 
citizenship embraces all stakeholders in the food system, not only consumers.	Food	citizens	
may	have	various	positions	 in	economic,	agriculture,	governance	or	civil	society	organizations	but,	
what they have in common is a reliance on healthy food.  

	 	 “Food	citizenship	 is	a	movement	of	 individuals	and	organizations	across	the	 food	system. 
	 It	is	rooted	in	an	increasingly	shared	belief	that	people	want	to	and	can	shape	the	food	system	 
	 for	the	better,	given	the	right	conditions.	(Food	Citizenship,	2021)

Scaling: micro, meso, macro dimensions
	 In	the	early	stages	the	“3	foods”	principles,	in	less	articulated	form,	were	deduced	from	micro 
experiences	in	Community	Supported	Agriculture	(CSA).	Subsequently,	the	principles	were	reflected	
in	the	many	cases	and	macro-visions	contained	in	literature8.
	 Many	 experiences	 evolved	 as	 well	 at	 the	meso-level	 from	 the	Green Market Network’s 
dynamics	(Willenswaard,	Wallapa	van.	2012).	The	challenge	now,	at	the	verge	of	the	10	Years	Food	
Plan,	is	to	frame	these	experiences	in	an	experiment	of	scaling	–	along	prototypes	distilled	from	case	
studies	–	toward	a	framework	of	local food economies. 

Traditional farmers markets and CSA
	 The	history	of	local	food	economies	is	rooted	in	traditional farmers markets.	Once	these	were	
replaced	by	supermarkets	owned	by	large	corporations,	in	reaction	a	new,	contemporary	approach	
to	“local	food	economy”	emerged.	Community	Supported	Agriculture	(CSA),	which	found	its	roots	in	
the	Teikei	movement	during	the	1970’s	in	Japan,	has	gained	popularity	together	with	the	revitalization	
of	new	alternative	“farmers	markets”9.	

8	 The	Green	Market	Network	was	an	offshoot	of	Suan	Nguen	Mee	Ma	publishing	house.	Over	time	various	books	on	
food	were	published	(in	Thai	translations)	including	Bringing the Food Economy Home	by	Helena	Noberg	Hodge,	Stolen 
Harvest	by	Vandana	Shiva	and	IFOAM	handbook	on	Participatory Guarantee Systems (PGS).
9	In	our	observations,	farmers’	markets	initiatives	only	work	out	well	if	they	cultivate	principles	similar	to	CSA.
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	 	 “All	the	way	around	the	world	in	countries	as	diverse	as	the	United	States,	Japan,	France,	 
	 China	or	Mali,	people	who	farm	and	people	who	eat	are	forming	communities	around	 locally	 
	 grown	food.	Community	Supported	Agriculture	(CSA),	Teikei,	AMAP,	Reciproco,	ASC	–	the	names	 
	 may	be	different	but	the	essence	is	the	same.	Active	citizens	are	making	a	commitment	to	local	 
	 farms	to	share	the	risks	and	the	bounty	of	ecological	farming.”	(Henderson,	2010).

	 Remarkably,	confirmation	 that	 the	 “3	 foods	principles”	are	 “constitutional”	 for	CSA	has	been	
provided	by	Master	 thesis	 research	 in	Norway,	 from	the	Faculty	of	Biosciences	at	 the	Norwegian	
University	of	Life	Sciences.	Three	dimensions	of	food	engagement	were	perceived	in	CSA	practices.	

	 	 “Those	practices	are:	redefining	roles	within	the	food	system,	acquiring	new	knowledge	and	 
	 skills,	cultivating	communities	and	enacting	relational	reflexivity.”	(Hnatiuk,	2021)

The three steps are:

 Norwegian research Integration Project

“acquiring	new	knowledge	and	skills”
“redefining	roles	within	the	food	system”
“cultivating	communities	and	enacting	relational	reflexivity”

food	literacy
food	citizenship
food	community

Theory of change
	 The	next	challenge	toward	theory	formation	is	to	shape	this	threefold	pattern	of	change	into	a	
framework	for	the	development	of	local	food	economies	of	scale.	A	first	step	can	be	simply	formulat-
ed:	the	general	aim	of	the	theory	is	to change a largely un-healthy and un-sustainable food sys-
tem into a sustainable one.

Un-healthy and 
un-sustainable 
food system

Theory of change

Healthy,
affordable and 

sustainable
food

system

Table 3 – comparing terminology CSA research and “three foods”..
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Fig. 2 – Basic model of the Theory of Change
	 From	this	general	proposition	we	can	formulate	as	a	hypothesis,	based	on	a	variety	of	
experiences,	that	the	envisaged	change	can	be	realized	by	a three-step process of increasing 
engagement with the food system:
	 According	to	a	UN	Development	Group,	a	Theory	of	Change	is	“actually	a	very	simple	
concept”.	“The	purpose	of	a	Theory	of	Change	is:	-	Analytical,	-	Explanatory	and	-	Learning	by	
doing	and	verifying	against	practice”	(UNDG,	2016).	A	simple	theory	of	change	can	gradually	
become	more	sophisticated.
	 In	summary,	the	leading	awareness-building	strategy	enabling	responsible	participation	and,	
ultimately,	the	constitution	of	healthy,	fair	and	sustainable	local	food	economies	is	a	three-step 
innovation process.	It	is	a	circular	process	rather	than	linear.	This theory of change has been 
proposed to be incorporated in the 10 Years Food Program 2022 – 2032.	
 • Food literacy	=	knowledge	and	understanding	of	the	facts	on	the	full	complexity	of	the	
food	system;	awareness	of	the	need	for	change.
 • Food citizenship	=	based	on	understanding,	embracing	responsibilities	and	care,	and	
making	choices	towards	“healthy	food	for	self,	family,	community	and	[global	/	universal	citizen-
ship]	healthy	food	for	all”;	nurturing	connections	with	fellow	citizens.	
 • Food community	=	“community	of	practice”	/	“food	as	a	commons”	commitment	to-
ward	collaboration;	participatory	decision	making	and	self-organization.	Care	and	meaningful	
sharing	are	given	shape	and	implemented.	Practicing	right	livelihood.
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Food literacy
Understanding
Knowledge
Awareness

Education	and	local	wisdom;
seeing	systems

Social	innovation	process	toward	economy	of	care	
From	linear	to	circular	development	=	life-long	learning	Embedded	in	Culture

Food citizenship
Responsibility
Engagement
Connectivity

Socio-political
structures	and	networks;

global	citizenship

Food community
Self-organization
Collaboration
Livelihood

Economic	systems;
livelihood	sharing

Theory of change

Dimensions of food citizenship
	 When	 exploring	 the	 central	 concept	 of	 food citizenship	 in	 more	 depth,	 we	 perceive	 that	 it 
manifests	in	three	dimensions.
	 1.	 The	 core characteristic	 of	 food citizenship	 is	 a	 sense	 of	 responsibility	 at	 the	 individual 
and	family	–	micro	–	level.	The	dynamic	quality	of	relationships	around	food	is	the	source	of	growing	
firmness,	boldness	and	integrity	of	co-responsibility for the food system.	This	transcends	purely	
rational	or	economic	calculation	into	a	sense of identity as a food citizen. 
	 2.	The	new	sense	of	responsibility	and	sense	of	care	will	lead	to	growing social engagement 
and	active	citizenship	regarding	food	system	governance	as	well	as	realization	at meso level	of	the	
food community.
	 3.	 This	 will	 explicitly	 strengthen	 –	 often	 already	 intuitively	 sensed	 –acceptance	 of	 global 
(universal) citizenship	 and	 understanding	 of	 the	 responsibilities of humanity to Earth and future 
generations.

Fig. 3 – Three step process of food system transformation 

Un-
healthy

Food
literacy

Food
citizen-ship Healthy

Food
commu-nity
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Measuring active citizenship 
	 In	a	gradual	learning-by-doing	process,	the	three	social	innovation	principles	will	be	formulated	
in	more	verifiable	terms	in	the	framework	of	policy	development.
	 In	 Europe,	 active	 citizenship	 has	 become	 a	 new	 research	 area	 since	 social cohesion	 was 
positioned	at	the	heart	of	the	European	policy	agenda.	Active	Citizenship	is	an	essential	element	of	
the	strategy,	putting	the	spotlight	on	values,	representative	democracy	and	civil	society.	The	question	
is	 how	 a	 concept	 such	 as	 active	 citizenship	 can	 be	 measured.	 A	 report	 has	 been	 presented 
describing	 the	 process	 of	 building	 a	 composite indicator	 by	 an	 international	 research	 network 
including	key	experts	of	political	science	and	education.	(Hoskins,	2006).	
	 Similar	research	could	be	developed	for,	in	particular,	food	citizenship	in	its	dynamic	interaction	
with	food	literacy	and	food	community.	However,	a	concerted	effort	should	be	put	behind	such	a	
research	exercise.	At	this	stage	initial	exploratory	research	can	start	up	the	process.	

Macro

Identity
Individual

relationships
micro

Social engagement
at meso level

Global citizenship,
relationship with Nature, 
responsibility for Earth

Fig. 4 – Three dimensions of food citizenship
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Transformation of the food economy

Present food economy
	 The	food	supply	chain	is	
embedded	in	un-sustainable	
economy.	The	market	distorted	by	
externalities.	Food	is	a	commodity	
(all	stakeholders	minimize	costs,	
maximize	profit	/	monetary	benefit).	
Continued	pressure	on	nature	and	
the	climate,	including	waste	
(extractive	and	linear	economy).	
A	healthy	diet	is	not	affordable	for	all.	
This	economic	system	sustains	
inequality.

Future localized food economy                    
	 Healthy	and	affordable	diets	will	
be	embedded	in	sustainable	food	
systems,	based	on	networked	
food	communities.	Regenerative	
agriculture,	landscaping	and	
participatory	guarantee	systems	
co-financed	from	climate	and	
education	budgets	will	be	
implemented.	Business	will	transform	
towards	a	circular	economy.	There	
will	be	an	economy	of	care.	Mass	
affordability	and	active	participation	
in	food	system	will	be	achieved.	
Clear	consensus	around	a	common	
goal	maintained

Food
literacy

Food 
citizenship

Food 
community

Theory of change

Food systems mapping: complexity of actors
	 Food	citizenship	is	central	in	the	threefold	social	innovation	process.	Food	literacy	alone	cannot	
induce	 food	 community	 and	 food	 economies,	 without	 the	 new	 sense	 of	 civic	 responsibility	 and 
identity	implied	in	food	citizenship.	It	is	of	great	importance	to	position,	within	the	diversity	of	actors	
to	be	mapped,	food	citizenship	strategically	as	the	“holding”	factor	of	the	sustainable	food	economy.	
	 Food	citizenship	is	the	binding	factor	as	actors are all food citizens	or	at	least	consumers	of	
food,	in	addition	to	their	organizational	affiliation.

Fig. 5 – The circular “three foods”            (or: “motor”) generates long term 
systemic change.

dynamic
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Regulatory 
framework: 

sustainable or 
un-sustainable

ECONOMY
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CIVIL SOCIETYFood	career	
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social
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NGOs
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Independent	
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initiatives
and	social	
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Families	and	
communities;	
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Food systems mapping: complexity of actors
Fig. 6	–	Toward	food	system	mapping	representing	the	complexity	of	actors.

	 In	the	chart	below,	food	citizenship	is	represented	as	the	outer	circle	of	the	food	system. 
In	the	envisaged	future,	the	food system	will	be	a	“network	of	networks”	of	food	community	
practices.	
	 The	“awareness	spark”	–	an	aspect	of	food	literacy	–	lights	up	from	civil	society	engagement	
with	the	food	system	through	knowledge	acquisition.	This	new	knowledge	and	awareness	incites	
innovative	responsibility.	
	 Diverse	streams	within	civil	society	ideally	invest	in	collaboration	in	order	to	influence	the	
governance	and	economy	sections	with	their	combined	strength.
		 Awareness	and	a	sense	of	common	responsibility	for	the	food	system	can	be	supported	
to	 be	 out-scaled	 to	 multi-stakeholder	 food	 citizenship.	 Multi-stakeholder	 food	 citizenship 
should	be	based	on	equal	footing	principles:	the	governance	and	economy	sections	–	each	
characterized	by	sub-divisions	i.e.	ministries	and	various	sizes	of	businesses	–	will	ultimately	be	
able	to	negotiate	consensus	as	equal	partners.	
  Food system transformation	 requires	 active	 support	 by	 means	 of	 inter-sectoral	 or 
intersectional	 collaboration	 between	ministries,	 to	 be	 enabled	 by	 ThaiHealth	 and	 its	 Food 
Program.	Un-sustainable	business	practices	should	be	transformed,	voluntarily	or	by	means	of	
a	 regulatory	 framework	 favoring	 and	 protecting	 sustainable	 development.	 Various	 sizes	 of 
businesses	 should	be	 enabled	 to	 equally	 represent	 their	 interests	 and	 contributions	 toward	
building	a	healthy,	sustainable	and	affordable	food	system.
	 The	 food	 system	 is	 central	 within	 the	 broader	 eco-system	 representing	 all	 natural 
resources:	 rivers,	 forests,	 soil,	mountains,	 seas,	 sun-light,	 which	 all	 together	 constitute	 our 
climate.	
	 Much	 impact	 on	 food	 system	 transformation	 is	 exercised	 by	 the	 regulatory 
framework	–	including	procurement	regulations	–	which	supports	or	disadvantages	sustainable	
development.	The	legal	framework	identifies	which	actors	are	responsible	for	damage	(including	
to	health)	and	how	these	actions	can	be	halted,	compensated	and	prevented.
	 The	 economy	 is	 envisaged	 to	 transform	 from	 extractive	 to	 caring,	 healing	 damaged 
ecosystems	as	well	as	constituting	a	new participatory sustainable food system at the cen-
ter of ecosystem restoration and climate change mitigation.
	 Significant	scaling	will	require food career development.	Food	careers	should	be	created	
by	means	of	 investment	 in	social	 return,	and	be	enabled	by	 formal	and	 informal	education 
programs	(curriculum	development	and	employment	planning).	
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6. Local Food Economy and food environment
	 From	scaling	food	communities,	to	building	a	food	system	consisting	of	viable	“networks	of	net-
works”	of	food	communities,	needs	not	only	determination	and	broad-based	collaboration,	but	also	a	
requirement	for	addressing	economic	realities,	and	the	way	these	realities	are	supported	by	existing	
economic	analysis,	as	well	as	“the	science	of	economics”.	The	emerging	multitude	of	sustainable	food	
community	initiatives	are	inescapably	embedded	in	these,	often	counter-productive,	realities	toward	
sustainable	agriculture.	In	other	words,	initiatives	are	often	situated	in	a	pre-dominantly	hostile	food 
environment.	
	 Shortening	distances	 is	 important,	but	physical	 localization	will	not	be	enough.	 In	addition	 to	
building	short-distance-food-economies,	two	issues	demand	fundamental	reflection:	1.	Advocacy	for	
system	change	should	include	True	Cost	Accounting,	this	will	bring	externalities	into	the	daylight	of	
economic	analysis,	and:	2.	Is	food	a	commodity	or	a	commons?

Hidden externalities: major obstacles for sustainable development
	 Important	factors	defining	the	food	environment	are	hidden	externalities,	Transformation	of	the	
existing	systems	(Capra.	2015)	to	a	healthy,	sustainable	local	food	economy	in	which	all	citizens	can	
fairly	participate,	requires	more	than	“repair”.	It	demands	systemic	change.	
 First,	what	are	externalities?	

	 	 “One	of	the	central	problems	of	current	food	systems	is	that	many	of	the	costs	of	harmful	 
	 foods	are	externalized,	i.e.	are	not	reflected	in	market	prices.	At	the	same	time,	the	benefits	of	 
	 health	ful	foods	are	not	appreciated.	Due	to	externalities,	sustainable	and	healthy	food	is	often	 
	 less	af	fordable	to	consumers	and	profitable	for	businesses	than	unsustainable	and	unhealthy	 
	 food.	Externalities	and	other	market	failures	lead	to	unintended	consequences	for	present	and	 
	 future	generations,	destroying	nature	and	perpetuating	social	 injustices	such	as	underpay	 for	 
	 workers,	food	insecurity,	illness,	premature	death	and	other	harms.”	(Hendriks	et	al,	2021).

	 Already	in	2017,	a	report	of	the	International	Panel	of	Experts	on	Sustainable	Food	Systems	(IPES)	
estimated	the	global	volume	of	externalities	(Schutter,	de.	2017).	More	recently	the	Scientific	Group	
of	the	UN	Food	Systems	Summit	 in	a	brief	The True Cost and True Price of Food	confirmed	the 
early	estimates.	It	also	states	that	more	research	needs	to	be	done:

	 	 “The	current	externalities	were	estimated	to	be	almost	double	(19.8	trillion	USD)	the	current 
	 total	global	food	consumption	(9	trillion	USD).	These	externalities	accrue	from	seven	trillion	USD	 
	 in	environmental	costs,	11	trillion	USD	in	costs	to	human	life	and	one	trillion	USD	in	economic	 
	 costs.	This	means	that	food	is	roughly	a	third	cheaper	than	it	would	be	if	these	externalities	were	 
	 included	in	market	pricing.”	(Hendriks,	et	al.	2021)
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	 These	distortions	in	economic	analysis	are	not	just	based	on	unintended	miscalculations,	they	
amount,	given	the	growing	available	evidence10,	to	hidden protectionism.	
	 Lack	of	fair	and	accurate	information	for	policy	development	on	something	as	vital	as	food	ob-
scures	positive	civil	engagement	and	acceptance	of	collective	civil	responsibilities	needed	to	achieve	
the	Agenda	2030	and	Sustainable	Development	Goals	(SDGs).

True Cost Accounting
	 The	affordability	of	healthy	food	 is	severely	affected	by	the	higher	prices	of	available	organic,	
sustainable	or,	at	minimum,	“safe”	food.	These	higher	prices	have	pushed	organic	produce	into	an	
elitist	 food	niche,	only	accessible	and	affordable	 to	 the	rich.	Unfair	economic	realities	have	 forced	
sustainable	farmers	to	make	use	of	the	price	differences	(the	“premium”)	and	produce	for	both	“high	
end”	markets	and	export	to	higher	income	countries.	If	externalities	would	be	included	in	the	price	of	
food	–	and	thus	in	the	logic	of	the	economic	system	–	organic food would be cheaper,	compared	to	
industrial	food.	It	would	also	be	easier	to	distribute	to	those	who	need	and	appreciate	it	as	organic	
farmers	are	more	locally	engaged.	Therefore,	through	the	awareness	building	implied	in	food	literacy,	
as	well	as	advocacy	by	responsible	food	citizens,	TCA	should	become	an	important	“tool”-at	all	levels	
-	for	acquiring	accurate	knowledge,	“fair”	societal	analysis	and	realistic	assessment	of	food	systems.

	 	 “TCA	reveals	the	true	value	of	food	by	making	the	benefits	of	affordable	and	healthy	food	 
	 visible	 and	 revealing	 the	costs	of	damage	 to	 the	environment	 and	human	health.”	 (Hendriks 
	 et	al.,	2021).
 
Public funding of environmental and 
educational services delivered by sustainable farming
	 Additional	reasons	why,	at	present,	the	price	of	organic	food	is	higher	than	conventional	/	indus-
trial	food	(which	can	be	cheap	because	of	hidden	externalities),	are	the	manifold	additional	costs	of	
organic	food	production.	Organic	farmers	invest	more	time	in	non-formal	education	and	peer	exchang-
es	to	build-up	participatory	“bodies	of	knowledge”	which	are	not	available	in	mainstream	education.	
Certification	procedures	to	guarantee	un-contaminated	products	(traceability)	and	measures	to	shield	
organic	production	from	chemical	overflow	are	financial	burdens	for	organic	farmers.	More	labour	to	
manage	small-scale	biological	balance	by	crop	rotation,	companion	planting	and	landscaping	to	sup-
port	micro-climates	should	also	be	recognized	as	shared	public	expenses.	Moreover,	biological	prac-
tices	to	care	for	soil	fertility	(e.g.	composting),	and	more	efforts	needed	to	market	products	(commu-
nication	 intensive	 relationships	 with	 customers),	 are	 at	 present	 all	 extra	 burdens	 that	 sustainable	
farmers	shoulder.	

10	 Also	new	evidence	arises	on	the	total	dependency	of	conventional	 farming	on	the	chemical	 industry	and	the	risks	
implied	in	scarcity	driving	up	(imported)	fertilizer	prices	and	thus	consumer	prices.	See	Bangkok	Post,	December	11,	2021	
Global fertilizer woes could lead to food security risks Reuters	(Linville,	2021).	
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True Price 
	 If,	on	one	hand	externalities	would	be	included	in	the	price	of	industrial	food,	and	on	the	other	
costs	of	public	services	included	in	sustainable	agriculture	would	be	compensated	from	public	funding,	
then	healthy and sustainable food would be affordable for all	and	un-healthy	practices	would	fade	
out.	If	social	and	cultural	benefits	of	sustainable	agriculture	(e.g.	healthy	communities;	positive	world-
views;	healthy	landscapes	for	public	leisure)	would	also	be	taken	into	account,	then	the	food	system	
would	become	not	only	more	healthy	and	sustainable	but	also	would	contribute	to	increased	wellbe-
ing.	To	this	end,	Food	citizenship	–	including	contemporary	rural-urban	collaboration	–	could	become	
a social innovation “booster” resulting in considerably increased wellbeing for all. 
	 The	UNFSS	brief	prepared	for	the	UN	Food	Systems	Summit	at	the	General	Assembly	in	New	
York,	argues,	with	reference	to	SDG 10 “reduced inequalities”:

	 	 “Appropriate	safety	nets	to	boost	consumer	purchasing	power	and	the	enforcement	of	rights	 
	 and	regulations	should	also	be	part	of	true	pricing	to	ensure	that	affordable	and	healthy	food	is	 
	 accessible	to	all.”	(Hendriks,	et	al.	2021)

	 This	advice	–	resonating	with	the	recommendations	of	UN	Secretary	General	Guterres	on	forging	
a	new social contract	–	is	part	of	a	broader	set	of	UNFSS	recommendations.	Not	more	than	one	is	
replicated	here:	

Recommendation of UNFSS experts
	 •	 “Educate	and	build	capacity	among	professionals	in	business	and	government	about	TCA.	
Build(ing)	the	new	discipline	of	TCA	(…)	is	important.	Harmonized	principles	are	necessary	to	bring	
experts	and	practitioners	from	all	fields	together.	In	addition,	TCA	can	be	integrated	into	educational	
systems	and	current	food	professionals	in	government,	civil	society	and	business	can	be	educated	in	
TCA.”

Food as a commons: sense of place
	 The	second	issue	determining	–	to	a	large	extent	–	the	course	of	food economy transformation, 
is	the	question	whether	food	is	(or	should	be)	a	commodity	or	a	commons.	Localization	of	the	food	
economy	does	not	only	mean	shortening	physical	distance	between	production	and	consumption	to	
reduce	costs,	which	certainly	makes	significant	impact.	It	includes	also	strengthening	a	sense	of	place	
and,	above	all,	intensifying relationships	in	terms	of	“direct-link” between people,	sometimes	bridg-
ing	vast	geographic	separation.	Local	 food	economies	do	not	 refer	 in	 the	first	place	 to	 traditional 
communities,	although	these	represent	vital	cultural	capital.		Sense of place,	according	to	social	inno-
vation	pioneer	Ezio	Manzini	while	referring	to	the	German	scholar	Wolfgang	Sachs,	evolves	over	time	
into	cosmopolitan localism.	Places	are	not	considered	isolated	entities,	but	nodes	in	short-distance	
and	long-distance	networks.	Development	of	interconnected	nodes	toward	a	local	food	economy	of	
scale	constitutes	a	pathway	to	a	future	scenario	described	by	Manzini	as	a	“SLOC scenario”: 
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	 	 “We	 will	 refer	 to	 it	 as	 the	 SLOC	 Scenario,	 where	 SLOC	 stands	 for	 small,	 local,	 open, 
	 connected.	These	 four	adjectives,	 in	 fact,	synthesize	very	well	 the	socio-technical	system	on 
	 which	 this	 scenario	 is	 based:	 a	 distributed	 production	 and	 consumption	 system	where	 the 
	 global	is	a	“network	of	locals”.”	(Manzini.	2013).
 
Commons movement
 Place-embeddedness	can	become	an	important	element	of	a	contemporary	social	“resistance”	
movement	in	the	tradition	of	Karl	Polanyi’s	(1886	–	1964)	famous	book	published	in	1944	The Great 
Transformation,	according	to	Maria	Fonte	and	Ivan	Cucco	in	their	contribution	to	the	Routledge Hand-
book of Food as a Commons.	

	 	 “Local	 food	 becomes	 part	 of	 a	 political	 project	 for	 keeping rural communities alive and 
 constructing	 local	 economies	which	 respect	 natural	 resources,	 give	 attention	 to	 cultural	 and 
	 biological	 diversity,	 defend	 the	 economic	 sustainability	 for	 small	 farmers	 and	 promote	 social 
	 justice	and	food	sovereignty.”	(Fonte	and	Cucco.	2020).
 
	 This	view	of	Fonte	and	Cucco	resonates	with	the	aims	of	the	rural	reconstruction	movement	in	
China	as	described	by	Wen	Tiejun.		We	also	see,	at	the	other	end	of	the	geo-cultural	spectrum	in	the	
USA,	a	resonance	between	this	observation	and	the	academic	works	of	Elinor	Ostrom	(Ostrom.	2010).	
Wen	Tiejun’s	Chinese	pathway	departs	from	nation-state	dominance	which	is industry biased	and	
therefore	not	sustainable.	While	in	Elinor	Ostrom’s	American	view,	it	is	market dominance	that	rules	
the	 food	system.	Affordability	here	 is	determined	by	purchasing	power	which	 favours	wealth	over	
social	justice.	

The commons is not a counter ideology, it is a movement
	 The	commons	movement	should	not	be	understood	as	a	“counter	ideology”.	It	is	rather	a	diverse	
complexity	of	human centered	efforts	to	co-create	a	better	future	for	all,	for	all	living	beings	and	for	
future	generations	with	increasing	focus	on	food.	For	a	proper	understanding,	David	Bollier	and	Silke	
Helfrich	(Bollier,	2019)	propose	a	patterns approach:

	 	 “A	patterns	approach	 recognizes	 that	each	commons	develops	and	evolves	 in	a	different	 
	 context,	in	different	spaces	and	times.	Each	is	shaped	by	different	people,	in	different	societies	 
	 and	environments.	It	is	thus	entirely	logical	that	every	commons	will	enact	patterns	to	its	singular	 
	 context.	To	fairly	allocate	water	 in	the	Swiss	Alps	in	the	sixteenth	century	requires	a	different 
	 set	 of	 rules	 than	 to	 fairly	 share	 bandwidth	 in	 the	 twenty-first.	 To	 govern	 a	 commons	within 
	 a	modern	capitalist	society	is	a	different	challenge	than	doing	so	within	an	Indigenous	culture.	 
	 What	matters	in	each	instance	is	for	participants	to	produce	a	fair	share	for	all.”	(Bollier.	2019,	 
	 pages	94-95).

	 One	of	the	clearest	commons	practices	is	Community Supported Agriculture	(CSA).	A	project	
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in	Thailand	titled	Connecting the Commons	(CTC),	supported	by	Heinrich	Böll	Foundation	Southeast		
Asia,	published	a	report	with	a	tentative	outline	for	a	future	scenario:

	 	 The	Connecting	the	Commons	hypothesis	is	that	the	commons	movement	has	a	promising	 
	 potential	for	systemic change:	the	commons	movement	can	co-create	a	feminine	future	scenario.	 
	 Once	21st	century	civil	society	(…)	will	have	grown	to	equal	strength	in	comparison	with	markets	 
	 and	states	(Perlas.	2000),	the	masculine	extremes	of	communism	and	neo-liberalism	may	return	 
	 to	their	original	humanistic	philosophies	of	socialism	and	liberalism.	Threefold	dynamics	of	states,	 
	 markets	and	civil	society	at	equal	footing	could	result	 in	healthy,	sustainable	and	socially	 just	 
	 “polycentric	governance”	[in	the	words	of	Elinor	Ostrom].	(INI,	2021)

Economy of care. A food regime for the 21st century. 
	 Marina	Chang11,	in	her	contribution	to	The	Routledge	Handbook	Food	as	a	Commons,	identifies	
an	economy	of	care	as	a	possible	common	denominator	of	efforts	to	transform	the	economy.	This	
not	only	resonates	with	the	“feminine”	Middle	Way12	envisaged	in	the	framework	of	the	Connecting	
the	Commons	project	 in	Thailand	mentioned	above,	but	also	connects,	according	to	Chang,	with	
major	philosophies	that	have	gained	 interest	globally	because	they	address	common	concerns	on	
climate	change	and	healthy	food	for	all.

	 	 “In	pursuit	of	new	narratives,	alternative	to	modern	Western	culture	and	the	capitalist	world,	 
	 many	social	movements	identify	with	(healthy	food	for	all)	for	example	buen	vivir	in	Latin	America,	 
	 swaraj	 in	 India	 (Shiva,	 2010),	 and	Ubuntu	 in	 Africa.	While	 they	 have	 different	 cultural	 and 
	 historical	roots,	these	cosmovisions	share	common	ideas	about	both	nature	and	people.”	(Chang,	 
	 2019)	

	 We	propose	to	consider	Right Livelihood	or	Samma Ajiva	as	a	Southeast	Asian	narrative	that	
matchs	these	traditional	and	transformative	cosmovisions.	
	 All	36	contributors	to	the	Routledge Handbook of Food as a Commons,	from	all	continents,	know	
that	their	food as a commons scenario	is	a	big	step	away	from	the	existing	situation:	

	 	 “(…)	we	would	like	to	assert	that	growing	a care-based commons food regime	is	like	en 
	 tering	a	new	epoch	in	history:	the	pattern	is	not	written,	but	we	make	history	by	living,	experi 
	 encing,	generating,	reproducing	and	protecting	the	commons.	We	write	new	pages	of	history	by	 
	 putting	care	at	the	core	of	our	actions.	Only	then,	we	will	realize	that	we	are	growing	together	 
	 an	ecological	and	just	food	system	in	the	21st	century,”	(Chang,	2019)	(emphasis	added).		

11	Researcher	at	Coventry	University,	U.K.	She	presented	her	views	during	the	Chulalongkorn	University	Right	Livelihood	
Summer	School	online	forum,	October	2021.
12	 The	“commons	way”	can	be	seen	as	feminine	in	contrast	with	the	predominantly	masculine	capitalist	and	communist	
systems.
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Comparing food systems
	 Conventional	agri-business	on	one	hand,	and	a	sustainable	food	system	embedded	in	an	econ-
omy	of	care	on	the	other,	can	be	compared	from	the	point	of	view	of	the	supply chain.

Table 3 – Food system mapping: from supply chain to food system approach

A transformed food economy could manifest in this way:

Increasing	gover-
nance	by	big	
corporations;

loss	of	community	
culture;

Depletion	of	soil	
fertility;

Loss	of	bio-diversity.
Negative	climate	

impact	

Producers

Conventional
supply chain

selling – buying

minimizing	costs	
–	maximizing	profit

Decrease	of	
self-organization;	
pricing	dictated	by	
middle	men;	short	
term	market	trends;

No	or	too	little	price	
guarantee;	weak	
quality	control	on	
contamination;

Collectors
Middle	men

Over-processing
for	mass	assembly;	

recombination
of	raw	materials

Packaging	causes	
enormous	environ-
mental	damage,	

without	consequenc-
es	for	industry

Processors
Distributors
Wholesale

Convenience;
shallow	satisfaction

of	tastes	and	
following	trends

Monopolistic	retail	
structure	at	the	
detriment	of	
small-scale	
inter-human	

infra-structure;	

Retail

Dependence	on	
convenience;	feeling	
that	choice	is	limited	
to	the	convenience	

spectrum

Food	is	perceived	as	
a	commodity:	buying	
–	selling	confirming	

externalities	

Consumers

Limited awareness of social, economic and cultural impact

Limited awareness of externalities
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Governance	by	
direct-link	collabora-
tion	with	food	citizens	
at	various	positions	of	

the	supply	chain	
(including	PGS);	

Regeneration	of	
ecosystems;

Positive	climate	
impact;	soil	fertility	
and	resilience	

Food	citizens
(farmers)

Collaborative food 
system approach
characterized	by	

caring

minimizing	harm	
–	maximizing	
wellbeing

Maximizing	self-orga-
nization;	growth	of	
food	careers	at	all	

levels;	stable	relations	
with	institutional	
consumers

Minimizing	long	range	
transport	and	

direct-link	distribution;	
participatory	
coordination

Emphasis	on	fresh	
produce	and	artisanal	

processing;	
low-waste	packaging;	

direct-link	supply	
chain	

Direct-link	supply	
chain	to	shorten	

storage	time;	artisanal	
processing	conserv-

ing	quality

Food	as	a	commons	–	economy	of	care

Long	term	collabora-
tive	framework

“deep”	quality	food	
enjoyment	is	available	
and	affordable	for	all

Framework	of	
sustainability	

governance	and	
reduction	of	
inequalities	

Food	as	culture;	
family	and	community	

celebration
“network-based”

and	media	supported	
communities);

Co-responsibility	for	
the	whole	food	

system,“food as a 
commons”

Food	citizens
(eaters)

Growing awareness of opportunities to generate positive social, economic and cultural impact

Awareness of ‘right livelihood’ (doing no harm) and reduction of ecological footprint

Table 4 - Future scenario: local food economy, “food as a commons”

7. Food system transformation in the framework of Agenda 2030 and SDGs
	 Following	the	Millennium	Development	Goals	launched	in	2000,	at	the	threshold	of	the	new	mil-
lennium,	fifteen	years	later	the	Sustainable Development Goals	(SDGs)	were	universally	adopted.	
The	2015	SDGs	provide	a	common	language	for	all	stakeholders	involved	in	the	design	and	realization	
of	a	sustainable	world.	The	SDGs	can	be	helpful	in	realizing	stronger	collaboration	among	stakehold-
ers	in	the	formulation	of	the	10	Years	ThaiHealth	Food	Plan	2022	-	2032.	

	 However,	there	are	three	challenges	that	must	be	taken	into	account:
	 1.	The	SDGs	are	not	arranged	as	a	system	or	logical	sequence,	they	are	in	a	random	series.
	 2.	There	are	some	contradictions,	notably	between	economic	growth	(SDG	8)	and	reducing	in-
equality	(SDG	10)	i.e.	economic	growth,	arguably,	increases	inequalities	(Stiglitz,	2016).
	 3.	There	is	a	substantial	“watering	down”	from	Agenda	2030,	to	the	SDGs,	and	subsequently	to	
the	indicators	allocated	in	the	SDGs.
	 For	 this	purpose,	 Integration Project	 constructed	a	 system,	 in	7	 layers,	 from	 the	ground	up 
towards	an	ultimate	goal
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Fig. 7 - Food system transformation in the framework of Agenda 2030 and the SDGs
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Fig. 8 – SDG framework toward food system transformation  
 
 Layer 1.	The	foundation	of	 the	transformation	 framework	consists	of	 the	existing economic 
system	 represented	by	SDG 8 Decent Work and Economic Growth	 as	well	 as	SDG	9	 Industry, 
Innovation and Infrastructure.	 It	has	 to	be	 taken	 into	account	 that	 in	 this	context	 “innovation	and 
infrastructure”	 are	 almost completely defined by technology and industry. Transformation of 
the existing economic system	 is	 the	biggest	 challenge	of	 the	21st	 century	 as	 the	 system	 is	 (still) 
rooted	in	the	protection	of	extractive, exploitative	and	oppressive systems.	Efforts	for	the	better	are	
made	by	means	of	e.g.,	the	“creative	economy”	and	“circular	economy”;	however,	most	efforts	end	
up	returning	to	the	“business-as-usual”	paradigm.	
 Layer 2.	Here	economic	progress	meets	the	boundaries	of	our	planetary	eco-system.	Agriculture, 
Landscaping & Fisheries	(food	production	and	ecosystem	governance),	SDG 14 Life below Water 
and	SDG 15 Life on the Land,	as	well	as	public	water	and	energy	utilities,	SDG	6	and	SDG	7	have	
to	be	governed	in	such	a	way	that	they	support	the	targets	of	climate	mitigation	and	adaptation:	SDG 
15 Climate Action.	“Zero	emissions”	will	not	be	enough.	In	particular	agriculture	and	ecosystem	gov-
ernance	together	will	have	to	generate	healing impact, given	the	damages	caused	in	the	past.
 Layer 3.	Much	depends	on Quality Education, SDG 4,	at	all	levels	and	including	non-formal	
education	as	well	as	social innovation.	Here	the	spark	of	awareness	building	lights	up	by	means	of	
food literacy.	For	genuine	transformation of the food system,	as	a	pioneering	sector	toward	overall	
systemic	 sustainable	 development,	 a	 well-conceived,	 adequately	 structured	 and	 compassionately	
managed	educational	effort	towards	food career development	will	have	to	be	shaped.	This	will	require	
a	shift	of	a	substantial	quota	of	“decent	work”,	SDG 8,	from	the	industrial	and	technology	sector	to	
food system leadership and contemporary food craftsmanship in all aspects.	This	educational	effort	
should	include	equipment	of	food	community	workers	and	ecosystem	restoration	managers	with	social	
innovation	skills.	
 Layer 4.	The	spark	of	awareness	and	knowledge	acquisition	will	lead	to	an	increased	sense	of	
responsibility	in	terms	of	food citizenship.	Here	another	weakness	of	the	SDGs	becomes	apparent.	
There	is	no	SDG	directly	related	to	active	citizenship!	In	order	to	remedy	this	essential	omission,	Inte-
gration	Project	proposes	to	combine	at	this	layer	SDG 3 Good Health and Well-being	with	SDG 5 
Gender Equality	with	the	express	purpose	to	refer	to	the	four-dimensional	health	concept	(physical,	
mental,	social	and	spiritual	health)	as	a	bridge	to	well-being.	And	–	to	expand	beyond	gender	in	a	
narrow	sense	–	to identity and self-determination.	Self-determination	as	a	person	(individual	or	in	a	
family)	leads	to	taking	responsibility	for	a	collective	food	system	and	ultimately	to	caring for the Earth.	
In	well-being	and	identity,	genuine	human	qualities	are	manifested	and	spiritual	health	unfolds.	The	
realization of genuine human quality	is	the	source	of	“direct-link” relationship and an economy of 
care which	are	the	core	characteristics	of	a	transformed,	localized,	healthy,	sustainable	and	affordable	
food	system.	This	results	in	a	“feminine”	future	scenario	with	“food	as	a	commons”	as	its	focal	point.



336

 Layer 5.	 This	 then	 is	 the	 step	 to	 concrete	 collaboration	 in	 terms	 of food community.	 In	 a 
community	grounded	food	system	Responsible Production and Consumption	 (of	 food	as	the	core	
activity	of	civilization),	SDG 12	is	practiced	in	the	context	of	Sustainable Cities and Communities, SDG 
11.	This	includes	a	healthy	collaboration	between	urban	and	rural	communities.	It	also	implies	that	
there	will	be	Zero	Hunger	and	as	such	fulfill	SDG	2.
 Layer 6. However,	whether	or	not	hunger	can	be	eliminated,	depends	to	a	large	extent	on	how	
effectively	SDG	16	Peace,	Justice and Strong Institutions	can	be	realized.	It	is	hoped	that	a	peaceful	
Human	Security	concept	would	prevail	here	over	“security”	in	the	narrower	sense	of	armed	protection	
of	the	status-quo	and	“stability”	as	the	highest	norm.	The	security	concept	of	“stability”	tends	to	le-
gitimate	suppression	of	change.	Regulatory	institutions	are	primarily	held	to	enforce	Justice,	which	
implies	No Poverty,	SDG 1	and	Reduced	Inequalities,	SDG 10.	Without	proper	understanding	of	SDG	
10	and	consequent	transformative	governance	for	Human	Security,	it will be impossible to realize 
reduced inequality, affordability of healthy food for all, and genuine sustainability.  
 Layer 7. No	single	person,	community,	movement,	social	enterprise	or	country	can	transform	
the	food	system	alone.	Therefore,	SDG 17 Partnership for the Goals	does	not	in	the	first	place	refer	
to,	although	very	important,	(international)	political	partnership.	Co-creating	new	modes	of	collaboration	
at	all	levels	–	inclusive	civil	society	–	Is	a	difficult	but	can	also	be a joyful	educational	pathway	for	
humanity	to	learn	to	act	upon	its	21st	century	responsibilities	including	global food citizenship. 
 
	 	 “The	vision	and	promise	of	the	United	Nations	is	that	food,	healthcare,	water	and	sanitation,	 
	 education,	decent	work	and	social	security	are	not	commodities	for	sale	to	those	who	can	afford	 
	 them,	 but	 basic	 human	 rights	 to	 which	 we	 are	 all	 entitled.	We	 work	 to	 reduce	 inequality, 
	 every	day,	everywhere.	(…)	It	is	at	the	heart	of	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development,	 
	 our	agreed	blueprint	for	peace	and	prosperity	on	a	healthy	planet,	captured	in	SDG	10:	reduce	 
	 inequality	within	and	between	countries.”	(Guterres,	2021).	

8. Closing remarks
	 Intensified	 social	 innovation	 and	 research	 is	 needed	 on	 the	 pathway	 to	 food	 system 
transformation	 in	 Thailand.	 Food	 system	 transformation	 can	 pioneer	 sustainable	 development 
in	general.
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