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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�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารส�ำนัก 5 และประธานกรรมการก�ำกับทิศแผนอาหาร ท�ำให้
เห็นถึงผลงานที่แสดงถึงศักยภาพและต้นทุนจ�ำนวนมากในหลายลักษณะ ตั้งแต่ต้นทุนความรู้
ต้นทุนผู้คนเครือข่าย ต้นทุนด้านการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายต่างๆ ที่ภาคี
ได้ร่วมมือกับแผนอาหารด�ำเนินการอย่างส�ำคัญ
ที่น่าสนใจคือ เรื่องอาหารก�ำลังได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายใน สสส. ที่ประเด็น
อาหารได้ถูกหยิบยกให้เป็น 1 ใน 8 ประเด็นของ สสส. ที่จะได้รับการผลักดันร่วมกันจากส�ำนัก
ต่างๆ ในหลายมิติและแง่มุม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น เชื่อได้ว่าจะท�ำให้อาหารเป็น
ปัจจัยการส่งเสริมสุขภาพที่ดีตามที่ สสส. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดี”
หนังสือเรือ่ ง รวมพลังสร้างระบบอาหารสุขภาวะอย่างยัง่ ยืน วาระครบรอบ 20 ปี สสส. ถือ
เป็นการจัดการความรูไ้ ด้ในระดับหนึง่ เพราะประกอบด้วยบทความทีร่ วบรวมขึน้ จากกรณีศกึ ษา
ทัง้ ในเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงประเด็น และการจัดการความรูโ้ มเดลทีส่ ำ� คัญๆ ซึง่ เชือ่ ได้วา่ จะเป็นต้นทุน
ส�ำคัญต่อการน�ำไปสู่การขยายผลได้ เพราะการขยายผลไม่ใช่แค่เป็นยุทธศาสตร์ แต่จะต้องมี
กลไกปฏิบัติการจริงด้วย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้ทั้ง 2 ลักษณะ คือในระดับปฏิบัติการและ
ในระดับยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณและยินดีกับทุกฝ่ายที่ได้ขับเคลื่อนงานอาหารในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา
และหวังว่าจะได้ขับเคลื่อนแผนอาหารให้บรรลุเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ร่วมกัน
รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก
ที่ปรึกษาส�ำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

ค�ำน�ำ
นับแต่ปี 2549 เป็นต้นมา แผนอาหารเพื่อสุขภาวะได้ขับเคลื่อนประเด็นอาหารสู่ความ
ตระหนักรูข้ องสังคมไทย และส่งผลต่อการสร้างสุขภาพทีด่ ถี ว้ นหน้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ ได้แก่ การ
พัฒนาเนื้อหาอาหารทั้งด้านโภชนาการที่ดีในหลายประเด็น เช่น งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การขับเคลื่อนเรื่องการลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม ด้านความปลอดภัยและด้านความ
มั่นคงทางอาหาร เป็นต้น
นอกจากนั้นยังด�ำเนินการให้มีการพัฒนารูปธรรมและตัวแบบด้านอาหารในระดับพื้นที่
ได้แก่ โรงเรียนอาหารสุขภาวะ โรงเรียนอ่อนหวาน โรงพยาบาลสีเขียว โรงพยาบาลอ่อนเค็ม
กลุม่ เกษตรกรรมยัง่ ยืน ช่องทางตลาดสีเขียว กลุม่ ผูบ้ ริโภค การเกษตรในเมือง การพัฒนาจัดการ
อาหารริมบาทวิถีให้มีความสะอาดและสุขอนามัย เป็นต้น รวมทั้งการผลักดันนโยบาย และ
มาตรการทีส่ ง่ ผลต่อสภาพแวดล้อมอาหารและโภชนาการทีด่ ี การสือ่ สารประเด็นอาหารต่อสังคม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ของสังคมในวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ
การเรียบเรียงเนื้อหางานด้านอาหารของหนังสือเล่มนี้เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี สสส.
ล้วนมาจากการร่วมแรงร่วมใจในการประมวลประสบการณ์ ความรู้ และการขับเคลื่อนงานของ
ภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ  นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเผยแพร่แล้ว ยังน�ำไป
สู่การรวบรวมงานของแผนอาหารไว้ให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
ค้นคว้าและการท�ำงานด้านอาหารสุขภาวะ    ผลงานเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงการเชือ่ มร้อยผูค้ น
องค์กร ที่ได้ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอาหารให้มีสุขภาวะในหลายลักษณะดังที่
กล่าวมาแล้ว  หวังใจว่าจะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าที่จะน�ำไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป
ประภาศรี บุญวิเศษ
กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5
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ค�ำน�ำ
“ประชาชนบริโภคอาหารสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน” เป็นเป้าหมายที่ สสส. และ
ภาคีเครือข่ายร่วมกันก�ำหนดและออกแบบการท�ำงานเพื่อสนับสนุนการท�ำงานให้บรรลุผลดัง
กล่าว ยุทธศาสตร์หนุนเสริมที่ส�ำคัญคือการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการความรู้  ไปพร้อมๆ
กับการขับเคลือ่ นทางสังคมและนโยบาย คือการตระหนักถึงการสร้างพลังความรู้ พลังผูค้ น และ
พลังความร่วมมือ คือยุทธศาสตร์เรือ่ งความรอบรูด้ า้ นอาหาร พลเมืองอาหาร และชุมชนอาหาร
ที่เป็นทั้งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นอาหารสู่สังคม
แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านอาหารนับว่ามีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ จ�ำเป็น
ต้องเน้นการออกแบบภูมินิเวศการขับเคลื่อนงานแผนอาหารเชิงบูรณาการและเชิงนวัตกรรม
นอกจากนี้ผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ปัจจัยเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่นี้ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณค่า
โภชนาการและความปลอดภัย และโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง ซึ่งแผน
อาหารได้สนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขข้อจ�ำกัดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ เพือ่ ประมวลเนือ้ หาและผลงานความส�ำเร็จของแผนอาหารเพือ่ สุข
ภาวะ ทีม่ นี วัตกรรมความรู้ นวัตกรรมทางสังคม รวมถึงนวัตกรรมการขับเคลือ่ นนโยบายทีถ่ กู น�ำ
ไปขยายผลต่อ ด้วยความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากภาคีทงั้ 3 กลุม่ งาน คือ ภาคีดา้ นโภชนาการ ภาคี
ด้านอาหารปลอดภัย และภาคีด้านความมั่นคงทางอาหาร ที่ได้ช่วยกันประมวลเนื้อหารวมกว่า
24 บทความ หวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะมีประโยชน์ ให้ความรูแ้ ละบทเรียนการท�ำงานทีผ่ า่ นมาของ
แผนอาหารไม่มากก็น้อย
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม   
ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การพัฒนา
แผนอาหาร
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน

ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ1์

1

ประธานกรรมการกากับทิศแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
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การพัฒนาแผนอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน
อาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) และสุขภาพโดยรวม อาหาร
ทีด่ ชี ว่ ยป้องกันโรคและท�ำให้คนมีความสุข แต่พฤติกรรมบริโภคเป็นเรือ่ งซับซ้อน เป็นผลมาจาก
ปฏิสมั พันธ์ของคนและสภาพแวดล้อมด้านอาหารทัง้ ระดับจุลภาคและระดับมหภาค การให้เพียง
ความรู้อาจไม่แรงพอที่จะท�ำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องอาศัยการจัดการเชิงนโยบาย
และการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร (Food supply chain) หมายถึงกระบวนการที่อาหารจากฟาร์ม
ของเกษตรกรเดินทางมาถึงบนโต๊ะอาหารของเรา ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การผลิต แปรรูป
จัดจ�ำหน่าย บริโภค และก�ำจัดของเหลือจากการบริโภค พูดง่ายๆ คือขั้นตอนจากการผลิต การ
กระจาย มาถึงการบริโภคนั่นเอง
โดยทีอ่ าหารเคลือ่ นอย่างเป็นระบบจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริโภค และเงินทีผ่ บู้ ริโภคจ่ายส�ำหรับ
อาหารจะย้อนกลับไปยังผู้ที่ท�ำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทุกขั้นตอนจึงเกี่ยวข้องกับผู้คน
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดเป็นการสร้างงาน เป็นรายได้ และมีลักษณะเหมือนโดมิโน เมื่อส่วน
หนึ่งส่วนใดของห่วงโซ่ได้รับผลกระทบ ทุกข้อต่อของห่วงโซ่ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

ภาพที่ 1 การเคลื่อนตัวของอาหารและเงินในห่วงโซ่อุปทาน
เกษตรกร

ผูแ้ ปรรูป
อาหาร

ผู้ขนส่ง
อาหาร

การเดินทางของอาหาร

ร้านค้า
ปลีก,
ห้าง

ผู้บริโภค

การเดินทางของเงิน

โดยหลักการแล้ว หากห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน เกษตรกร
ผูผ้ ลิตอยูใ่ กล้กบั ผูบ้ ริโภค จะลดขัน้ ตอนและระยะการเดินทางของอาหาร สายโซ่จงึ สัน้ ลง ผูบ้ ริโภค
ได้อาหารสดใหม่ รู้ที่มาของอาหาร ท�ำให้ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น
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แต่หากเป็นระบบอาหารระดับประเทศหรือส่งออกอาหารไปต่างประเทศ สายโซ่จะยาวขึน้
มีผู้ประกอบการ ผู้กระจายอาหาร ห้างค้าปลีกหรือแหล่งจ�ำหน่ายเพิ่มเข้ามาเป็นข้อต่อในห่วง
โซ่มากขึ้น มีผู้คนที่ได้รับประโยชน์ในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมาก
ขึ้นไปด้วย จนต้องมีการจัดการเชิงระบบ เช่น การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้มั่นใจว่าได้อาหาร
ปลอดภัยและผลิตโดยปฏิบตั ดิ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม กระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับสมาชิกใน
ทุกข้อต่อของห่วงโซ่อุปทาน และทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรได้เข้าถึงการเรียนรู้ บริการด้าน
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

แผนอาหารเพื่อสุขภาวะกับการเชื่อมต่อ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ในระยะเริ่มต้น (พ.ศ.2546–2554) โครงการด้านอาหารได้รับการสนับสนุนภายใต้แผน
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ต่อมาในระยะที่ 2 (พ.ศ.2555–2563) ได้ยกระดับขึ้นเป็น
แผนงาน ชือ่ แผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ (แผน 14) ภายใต้การบริหารของส�ำนักสร้างเสริมวิถชี วี ติ
สุขภาวะ (ส�ำนัก 5) โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ หลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ความมัน่ คงทางอาหาร
อาหารปลอดภัย และโภชนาการ การบริหารแผนใช้แนวคิด “ระบบอาหาร” เพื่อบูรณาการ
ภาคีเครือข่ายทั้งสามกลุ่มให้เชื่อมต่อกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย
จากปัญหาสุขภาพของคนไทยทีม่ ภี าวะอ้วน รวมทัง้ เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังมากขึน้
เป็นล�ำดับ ในฐานะที่ “อาหาร” เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อทั้งภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในทางวิชาการพบว่า หากเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ ธัญพืช และอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียม ลด
อาหารประเภทไขมัน โซเดียม และน�ำ้ ตาลลง จะลดภาวะอ้วนและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังลงได้อย่าง
มีนัยส�ำคัญ
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ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา แผนอาหารจึงมุ่งเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ของคนไทยซึ่งยัง
บริโภคต�่ำกว่าเกณฑ์ที่แนะน�ำอยู่มาก ลดการบริโภคไขมัน โซเดียม และน�้ำตาลของคนไทยซึ่ง
บริโภคมากกว่าเกณฑ์ทแี่ นะน�ำอยูม่ าก เมือ่ สิน้ สุดแผนระยะที่ 2 แม้จะไม่บรรลุตวั ชีว้ ดั เชิงสุขภาพ
ได้อย่างชัดเจนนัก แต่สิบกว่าปีมานี้ได้ก่อให้เกิดนโยบายรูปธรรมซึ่งเอื้อต่อวิถีชีวิตสุขภาวะของ
ประชาชนในระยะยาวหลายเรื่อง เช่น
เพิม่ ค่าอาหารกลางวันรายหัวของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลและประถมศึกษาจาก 13 บาท
เป็น 20 บาท ในปี 2557 และเพิ่มเป็น 21 บาทในปีการศึกษา 2565, พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต
พ.ศ.2560 ให้จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน, พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแบน
สารเคมี “พาราควอต-คลอร์ไพรีฟอส” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
อาหารทีม่ ไี ขมัน โซเดียม และน�ำ้ ตาลสูง ส่วนใหญ่เป็นอาหารแปรรูปทีผ่ ลิตจากกระบวนการ
อุตสาหกรรม การจัดการจึงเป็นการท�ำงานเกีย่ วกับส่วนประกอบอาหาร ฉลาก การตลาดอาหาร
การให้ความรูป้ ระชาชน นโยบาย และการจัดสภาพแวดล้อม แต่การเพิม่ อัตราการบริโภคผักผล
ไม้ที่ปลอดภัย ต้องท�ำให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง (Available) ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย (Accessible) และราคาไม่แพง (Affordable) โอกาสพัฒนาทัง้ สามส่วนไปพร้อมๆ กันจะเป็นไปได้สงู
หากระบบจัดการนี้อยู่ในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน
การด�ำเนินงานของแผนอาหารในระยะที่ 2 มีการเยีย่ มเยียนพืน้ ทีแ่ ละจัดเวทีพดู คุยมากขึน้
เกิดการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์และสรุปบทเรียนร่วมกันของภาคีและกรรมการ โดยการหนุนเสริม
จากนักวิชาการภายนอก ท�ำให้มองเห็นโอกาสต่อยอดฐานการท�ำงานเดิม เช่น ขยายจากการ
ปลูกพืชผักอินทรียไ์ ปสูก่ ารส่งเสริมผักจากพืชยืนต้นซึง่ ปลอดสารเคมีโดยธรรมชาติ, ส่งเสริมการ
กินผักผลไม้ตามฤดูกาล, ศึกษาพืชผักผลไม้จากแหล่งอาหารธรรมชาติ ฯลฯ ท�ำให้การขับเคลือ่ น
ด้านการผลิตซึ่งเป็นข้อต่อท่อนแรกในระบบห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมต่อกับความมั่นคงและความ
ปลอดภัยอาหารอย่างบูรณาการ

15

ส่วนด้านบริโภค ภาคีอาหารของ สสส. ส่วนใหญ่ท�ำงานกับโรงเรียน โรงพยาบาล และ
องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย มีการสร้างต้นแบบโรงเรียนที่ส่ง
เสริมให้เด็กปลูกผักอินทรีย์และเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารและการเรียนรู้ เป็นที่ประจักษ์ว่าหาก
เด็กปลูกผักเอง เด็กจะกินผักมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคีอีกกลุ่มหนึ่งมีฐานการท�ำงานกับโรง
พยาบาล ก็พัฒนาต้นแบบที่เชื่อมการผลิตผักผลไม้อินทรีย์ในท้องถิ่นเข้าสู่โรงพยาบาล เมื่อ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในปี 2560 นับเป็นการเปิด
หน้าต่างแห่งโอกาสให้ขยายการจับคูเ่ กษตรกรกับผูบ้ ริโภคกลุม่ ใหญ่ในระดับพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกเป็น
จ�ำนวนมาก
การพูดคุยในวงเสวนา เช่น “ผู้ปกครองปลูกผักอินทรีย์แล้วส่งขายที่อื่น ลูกหลานเราเองใน
โรงเรียนกลับไม่ได้กนิ ”, “อยูส่ รุ นิ ทร์แต่ตอ้ งซือ้ ผักทีม่ าไกลจากตลาดไท”, “โรงเรียนต้องซือ้ อาหาร
จากต่างจังหวัดเกือบ 100% งบค่าอาหารนักเรียนไปที่อื่นหมด” ฯลฯ น�ำไปสู่การจุดประกาย
ความคิดว่า หากส่งเสริมให้อาหารโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก รวมทั้งอาหารโรงพยาบาลมาจาก
วัตถุดิบปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่นเอง น่าจะเกิดการพัฒนาแบบเสริมพลัง (Synergy) ทั้งด้าน
อาหารปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชน ความเข้มแข็งชุมชน การเรียนรู้ของเด็กและผู้คนที่เกี่ยวข้อง
ตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงบริโภค (Food education) จะเกิดการเชือ่ มต่อห่วงโซ่อปุ ทานจากเกษตรกรถึง
ผูบ้ ริโภคขนาดใหญ่ในชุมชนเองทีช่ ดั เจนขึน้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับโรงเรียนและ
โรงพยาบาล การหารือกันอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ภาพของระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานใน
ระดับชุมชนชัดเจนขึ้น ภาคีกลุ่มผลิตเริ่มจับคู่กับโรงเรียนหรือโรงพยาบาลในชุมชนของตนเอง
ภาคีอีกกลุ่มหนึ่งจัดท�ำแผนที่แหล่งผลิตพืชผักอินทรีย์เพื่อให้โรงเรียนและโรงพยาบาลหาแหล่ง
ผลิตได้ง่ายขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งท�ำงานด้านส่งเสริมตลาดชุมชน ตลาดในโรงพยาบาลหรือหน่วย
ราชการ เพื่อเป็นแหล่งกระจายอาหารให้ผู้คนเข้าถึงง่าย กว่าร้อยละ 70 ของภาคีแผนอาหาร
ปฏิบัติการในชุมชนอยู่แล้ว หากพัฒนาต่อยอดจากงานเดิม ก็จะน�ำไปสู่ระบบอาหารท้องถิ่น
ตามที่วาดหวังได้
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แผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ ระยะที่ 3 นับจากปี 2564 เป็นต้นไป ยังคงเน้นการท�ำงานทีเ่ ชือ่ ม
ต่อกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมองผลลัพธ์ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
สุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แผน
หลักระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565–2567) ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นเรื่อง “ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ
อาหารชุมชนและเครือข่ายคุ้มครองทางสังคม” โดย สนับสนุนวิถีการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับครัวเรือนและชุมชน, สร้างความเชื่อมโยงผลผลิตอาหารเพื่อสุขภาวะจากเกษตรกรสู่ผู้
บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาระบบตลาดชุมชนหรือช่องทางการตลาดทีห่ ลากหลาย เพือ่
การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยของประชาชนกลุ่มเปราะบาง
การน�ำอาหารจากชุมชนเข้าสู่ร้านอาหาร ครัวโรงเรียน ครัวโรงพยาบาล หรือองค์กรใน
ชุมชน เป็นหลักการเดียวกับแนวคิด “Farm-to-table” คือกินอาหารสดใหม่ที่แหล่งผลิต โดยไม่
ผ่านร้านขายหรือตัวแทนจ�ำหน่ายนอกชุมชน ท�ำให้เงินยังหมุนเวียนอยูใ่ นท้องถิน่ หลายประเทศ
มีนโยบายส่งเสริมระบบอาหารท้องถิน่ อย่างจริงจังและเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น รัฐแคลิฟอร์เนีย
หรือโอเรกอนในสหรัฐอเมริกา เมืองออนแทริโอในแคนาดา บางเมืองในออสเตรเลีย เกาหลี
และญี่ปุ่น จนกระทั่งมีการจัดท�ำหลักสูตรหรือคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นหลักเป็นฐาน เป็นที่น่ายินดี
ว่า ประเทศไทยเองก็มรี า้ นอาหารทีบ่ ริการผักสดจากไร่ หรือเชือ่ มโยงอาหารท้องถิน่ กับการท่อง
เที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
วิกฤติการณ์โควิด-19 ท�ำให้เราเรียนรู้ว่า หากห่วงโซ่อาหารมีข้อต่อยาว การปิดเมืองและ
ข้อจ�ำกัดในการขนส่งจะท�ำให้ห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารต้องหยุดชะงัก แต่หากอาหารมาจาก
ชุมชนหรือท้องถิน่ ไม่ตอ้ งขนส่งไกล ผลกระทบจะน้อย ผูค้ นสามารถปรับตัวฟืน้ คืนสูส่ ภาพปกติ
ได้เร็วขึน้ หลายฝ่ายจึงให้ความส�ำคัญกับระบบอาหารท้องถิน่ ในภาวะวิกฤติมากขึน้ เรือ่ ยๆ ระบบ
อาหารในระดับท้องถิน่ อาจเป็นได้ทงั้ ในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง รวมทัง้ การส่งเสริมให้ปลูก
เองเล็กๆ น้อยๆ ในครัวเรือน อาหารท้องถิ่นสร้างการเชื่อมโยงของผู้คนในชุมชน เป็นฐานให้
ผู้คนปรับตัวได้เร็วหากเกิดวิกฤติ การบริโภคอาหารในท้องถิ่นเป็นเรื่องดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ
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ลดพลังงานจากการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่นจึงเป็นการพัฒนา
ฐานรากที่มั่นคงด้านอาหารและสังคม หากมีพื้นที่ด�ำเนินการมากพอ จะส่งผลถึงการพัฒนา
ระดับประเทศ แผนอาหารจึงร่วมเติมเต็มการพัฒนาระบบอาหารของประเทศ ด้วยการสนับสนุน
ระบบอาหารในชุมชนแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับส่งเสริมการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาวะในภาพรวม
ขอขอบคุณกรรมการและภาคีแผนอาหารทุกคนที่มีส่วนร่วมคิดร่วมท�ำงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย “ประชาชนมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะภายใต้ระบบอาหารที่ยั่งยืน”
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เส้นทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสู่ยุทธศาสตร์

‘พลังความรู้
พลังผู้คน
พลังความร่วมมือ’
โดยทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
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เส้นทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสู่ยุทธศาสตร์
‘พลังความรู้ พลังผู้คน พลังความร่วมมือ’
เมื่ออาหารกลายมาเป็นภาระสุขภาพ ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ในปีหนึ่งๆ มีทั้งการ
สูญเสียชีวิตผู้คนและเม็ดเงินจ�ำนวนมาก สสส. ที่ถือก�ำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2544 จึงเห็นถึง
ความส�ำคัญของการขับเคลื่อนสุขภาพเชิงรุกในประเด็นอาหาร และเริ่มด�ำเนินงานแผน
อาหารเพือ่ สุขภาวะในปี 2549 มาจนถึงปัจจุบนั รวมเวลา 15 ปี หากทบทวนเส้นทางการ
ส่งเสริมสุขภาพในเรื่องอาหารแล้ว อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงคือ

ประมวลต้นทุนสู่ยุทธศาสตร์บูรณาการ
ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

กลไกโหนด

ช่วงที่ 3
โรงเรียน
โรงพยาบาล

แผนอาหาร
เพื่อ
สุขภาวะ

พัฒนารูปธรรม
พื้นที่ 80%

ภาคี
ความมั่นคง
ทางอาหาร

เคลื่อน
ประเด็น
20%

โภชนาการ

ความปลอดภัย
อาหาร

ปี 2549-2564

ผู้ผลิต
ผู้บริโภค
• เกษตรกรรม
ยั่งยืน 5 ล้านไร่
• ภาษีน้ำ�ตาล
• ร่างภาษีเกลือ
• กฎหมายนมแม่
• ฉลากโภชนาการ
• แบนสารเคมี
เป็นต้น

• ความรอบรู้อาหาร
• พลเมืองอาหาร
• ชุมชนอาหาร

พลังผู้คนและ
ชุมชนที่มี
ความรอบรู้
ด้านอาหาร

ปี 2565-2574
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ช่วงที่หนึ่ง

การพัฒนาเนื้อหาและแนวทางเคลื่อนงานโภชนาการ
ความปลอดภัยอาหาร และความมั่นคงทางอาหาร

อาหารมีประเด็นมากมายที่สร้างปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและนับวันจะเพิ่ม
ปัญหาสุขภาพให้มากขึ้น จึงมีจุดเริ่มต้นในช่วงแรกที่ส�ำนัก 2 ซึ่งดูแลเรื่องปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพ และส�ำนัก 3 ซึ่งดูแลงานด้านชุมชนพื้นที่ โดยประเด็น
อาหารและสุขภาพเรือ่ งแรกๆ ทีไ่ ด้มกี ารขับเคลือ่ นคือ ‘การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่’
เพราะชีวิตเร่งรีบท�ำให้แม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ในช่วงทารก โครงการ
‘คนไทยไร้พงุ ’ เพือ่ แก้ปญ
ั หาภาวะอ้วนของคนไทยทีก่ ำ� ลังพุง่ สูงขึน้ และปัญหา
การบริโภคน�้ำตาลมากเกินและงานของ ‘เครือข่ายไม่กินหวาน’ ตามด้วยเรื่อง
ความไม่ปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะการปนเปื้อนสารเคมีในพืชผักผลไม้
ประเด็น ‘ความปลอดภัยของอาหาร’ ยังโยงไปถึงเรื่องการผลิตอาหารแบบ
เกษตรยัง่ ยืน และประเด็น ‘ความมัน่ คงทางอาหาร’ ในฐานะการได้มาซึง่ อาหาร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างถ้วนหน้าและยัง่ ยืน การพัฒนาเนือ้ หาและความรู้ (Content
management) ด้านอาหารและโภชนาการของ สสส. ได้เคลื่อนสู่การรับรู้ของ
สังคมผ่านงานสือ่ สารสาธารณะ มีการจัดการด้านการสือ่ สาร การรณรงค์ทาง
สังคม (Media advocacy)
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ช่วงที่สอง

การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมและการขับเคลื่อนเชิงประเด็นอาหารและโภชนาการ

การสร้างพื้นที่รูปธรรม เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญที่ท�ำให้เนื้อหาและประเด็น
อาหารมีรปู แบบ ตัวอย่าง หรือกรณีศกึ ษาเรือ่ งการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาหาร
สามารถสื่อสารต่อสังคมวงกว้าง และที่ส�ำคัญยิ่งคือ น�ำไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนมาตรการและนโยบาย การพัฒนาพื้นที่รูปธรรมของแผนอาหาร มี
พืน้ ที่ (Setting) เพือ่ การพัฒนาตัวแบบ (Models) ทีม่ จี ดุ เน้นส�ำคัญคือ การบริโภค
ผักและผลไม้ให้ได้ 400 กรัมต่อวัน ลดอ้วนให้น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีพื้นที่
ด�ำเนินงาน ได้แก่
“โรงเรียนอาหารสุขภาวะ” เน้นการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย
เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ให้ได้สัดส่วนกับกลุ่มแป้งและโปรตีน โดยเฉพาะเรื่อง
ภาวะอ้วนของเด็ก มีโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่
1. โครงการเด็กไทยไม่กินหวาน ที่นอกจากรณรงค์ให้โรงเรียนงดขายน�้ำ
อัดลม ขนมหวาน และขนมกรุบกรอบ และยังเน้นเรื่องการบริโภคผักและผลไม้
ในเมนูอาหารของเด็กนักเรียน
2. โครงการเด็กไทยแก้มใส มีทงั้ โภชนาการสมวัยและการเพิม่ เมนูผกั ผลไม้
3. โครงการสวนผักคนเมือง ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนด�ำเนินการ ผนวก
กับกิจกรรมท�ำแปลงผักในโรงเรียนที่มีหลายโครงการด�ำเนินงาน อันมีเหตุผล
ส�ำคัญคือ การบริโภคผักผลไม้ควรมีความปลอดภัย และการซื้อผักจากตลาดก็
มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนสารเคมี
การเข้าถึงพืชผักปลอดภัยที่หลายโครงการนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นริเริ่ม
ขึ้น ได้แก่ โครงการมูลนิธิเอ็มโอเอ โครงการมูลนิธิไบโอไทย และโครงการขนาด
กลางอีกหลายโครงการ ท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยงผลผลิตพืชผักจากเกษตรกรทีผ่ ลิต
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แบบไร้สารเคมีตงั้ แต่เกษตรกรรมยัง่ ยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ ในพืน้ ที่
ต่างๆ น�ำมาสู่การเชื่อมโยงกับครัวโรงเรียน เป็นรูปแบบของระบบอาหารชุมชน
ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเชิงสถาบันคือโรงเรียนร่วมมือกัน แม้อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาส่วนมากจะยังไม่สามารถท�ำได้ครบทุกมือ้
ทั้ง 5 วัน เพราะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ต้องการการพัฒนาให้มากขึ้น และพื้นที่
ด�ำเนินงานในลักษณะการเชื่อมโยงกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มเกษตรกรชุมชน ได้แก่
โมเดลบ้านจอมพระ จ.สุรินทร์ ครัวใบโหนด จ.สงขลา กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เขา
ไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี และสวนซุ้มแซง จ.มหาสารคาม เป็นต้น
“กลุ่มผู้ผลิตอินทรีย์และตลาดสีเขียว” เมื่อมีการปรับเปลี่ยนการผลิตจาก
เกษตรเคมีสเู่ กษตรกรรมยัง่ ยืนรูปแบบใดก็ตาม ความท้าทายต่อไปคือ การมีชอ่ ง
ทางจ�ำหน่ายและการสื่อสารเรื่องอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ในช่วงนี้แผน
อาหารและภาคีจงึ พัฒนาตลาดสีเขียวขึน้ ทัง้ ในเขตเทศบาลจังหวัดต่างๆ หน่วย
งานองค์กร โรงพยาบาล รวมถึงตลาดสีเขียวแห่งแรกในกรุงเทพฯ ทีอ่ าคารรีเจ้นท์
เฮาส์ ซึ่งบริษัทสวนเงินมีมาเป็นผู้ด�ำเนินงาน ส่งผลให้แนวคิดเรื่องตลาดสีเขียว
ในเมืองขยับขยายเป็นตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต (Farmer market) ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ตลาดเขียวกรีนเนอรี่ อาทิ ที่สยามสแควร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมถึงตลาด
สุขใจที่ด�ำเนินการโดยสามพรานโมเดล ที่ช่วยให้คนเมืองเข้าถึงอาหารและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ เป็นต้น
“โรงพยาบาลกับอาหารปลอดภัยและโภชนาการทีด่ ”ี โรงพยาบาลเป็นพืน้ ที่
ส�ำคัญแห่งหนึ่งในการสื่อสารสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติเพื่อให้ดูแลตนเองและ
ป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมเรื่อง
อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลอ�ำเภอที่อยู่

24

ในชนบท ท�ำให้มโี อกาสและความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะท�ำงานกับเกษตรกรใน
พืน้ ที่ เพือ่ น�ำผลผลิตพืชผักผลไม้ไร้สารเคมีสคู่ รัวโรงพยาบาล และผลักดัน
เรื่องการจัดเมนูอ่อนหวาน เมนูลดเค็ม มีตัวอย่างโรงพยาบาลอาหารสุข
ภาวะ ได้แก่ โรงพยาบาลลับแลและโรงพยาบาลอ�ำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์
ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สงขลา กระบี่ และราชบุรี เป็นต้น ซึ่งการ
ขยายงานออกไปได้ เกิดจากปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการคือ
1. การสร้างรูปธรรมพื้นที่ ท�ำให้เกิดความรู้และประสบการณ์กลไก
การท�ำงานระดับปฏิบัติการ ทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
2. การผลักดันระดับนโยบายเรื่องโรงพยาบาลสีเขียว โดยเฉพาะใน
ระดับอ�ำเภอ
“ผูบ้ ริโภคคนเมืองกับอาหารและโภชนาการทีด่ ”ี มีการเผยแพร่ความ
รู ้ และกิ จ กรรมสร้า งความตระหนัก ในกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โภคในเขตเมื อง เช่ น
โครงการกินผัก 400 กรัม โครงการสวนผักคนเมือง โครงการกรีนเนอรี่
สามพรานโมเดล เลมอนฟาร์ม รวมทั้งงานด้านโภชนาการทั้งเรื่องนมแม่
ในสถานประกอบการ เรื่องฉลาก อย. การลดปริมาณการบริโภคเกลือ
โซเดียม ความรูเ้ รือ่ งการบริโภคไขมันให้ถกู วิธี และการลดปริมาณน�ำ้ ตาล
เป็นต้น
การขับเคลื่อนด้านนโยบาย ภาคียุทธศาสตร์ที่มีความพร้อมด้วย
ต้นทุนหลายลักษณะ ได้แก่ ต้นทุนด้านพื้นที่เชิงประจักษ์ ต้นทุนความรู้
เชิงวิชาการ ต้นทุนทางการเมือง รวมถึงต้นทุนการสือ่ สารประเด็นการขับ
เคลื่อนกับสังคม ท�ำให้แผนอาหารสามารถขยายผลเชิงยุทธศาสตร์และ
นโยบายออกไปได้อย่างกว้างขวาง
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พืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
(ไร่อ้อย ปาล์ม ยางพารา)
พื้นที่อาหารลดลง
งบอาหารกลางวัน 20 บาท
และการผลักดันเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
(Green Procurement)
นโยบาย
ปลูกพืชร่วมยาง
นโยบาย
เกษตรยั่งยืน
5 ล้านไร่

วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว
กินไม่หลากหลาย

การผูกขาดช่องทาง

06

05

05

ประกาศโรงคัดบรรจุพืช
ผักผลไม้ด้วยแนวทาง
GAP/GMP
ห้ามผลิต ห้ามนำ�เข้า
ห้ามจำ�หน่าย
ไขมันทรานส์์
04

04

ประกาศฉลาก
โภชนาการ
พรบ.แบน
3 สารเคมี

แนวทางสวนผักคนเมืองต่อ
การพัฒนาพื้นที่เมือง

02

03

03

01

01

นมแม่

ร่างภาษีเกลือ

ภาษีน้ำ�ตาล

อุตสาหกรรมอาหาร

02

VS

กระบวนการอาหารท้องถิ่น

ช่วงที่สาม

แผนอาหารระยะ 10 ปี (ปี 2565-2574)
พลังความรู้ พลังผู้คนที่มีความรับผิดชอบ พลังความร่วมมือ

ท่ามกลางความท้าทายและแนวโน้มวิกฤติต่างๆ ตั้งแต่ ภาวะภูมิอากาศ
แปรปรวน การพัฒนาและขยายตัวของเมือง สังคมดิจทิ ลั ความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง
สังคมและโรคอุบัติใหม่ แผนอาหารจะท�ำสร้าง พลังความรู้ พลังผู้คน พลัง
ความร่วมมือในด้านอาหารและโภชนาการ ได้อย่างไร
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ความรอบรู ้
ด้านอาหาร

พลเมือง
อาหาร

ชุมชนอาหาร

พลเมืองอาหาร

พลเมืองอาหาร คือ พลังของผูค้ นทีร่ บั ผิดชอบด้าน
อาหาร และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง เบื้องต้นคือ
การตระหนั ก และเห็ น ว่ า ภาคี โ ครงการคื อ พลเมื อ ง
อาหาร ภาคีโครงการตระหนักและเห็นศักยภาพของ
ผูค้ นในพืน้ ทีท่ รี่ ว่ มขับเคลือ่ นงานการสร้างรูปธรรมพืน้ ที่
ว่าคือ พลเมืองอาหาร เป็นล�ำดับๆ ไป

พลเมืองอาหาร (Food Citizenship) หมายถึง คนหรือผู้คนที่ตระหนักถึงศักยภาพ
สิทธิ บทบาท หน้าที่ในการเข้าถึงและบริโภคอาหารที่มีสุขภาวะ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทั้งต่อตนเองและสังคม

ชุมชนอาหาร

ชุมชนอาหารคือ การออกแบบความร่วมมือบนฐานต้นทุนทางสังคมของพืน้ ทีผ่ สานกับการ
สร้างกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อให้ผู้คนได้รับความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิง
ปฏิบัติ และมาร่วมมือกันจนเกิดการเข้าถึงอาหารที่มีสุขภาวะนั้นเอง
ชุมชนอาหาร (Food Community) หมายถึง พื้นที่ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความตระหนัก
และน�ำสู่การร่วมสร้างอาหารที่ดี ท�ำให้เกิดการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายปลอดภัย ทั่วถึง
เป็นธรรม อาทิ การพัฒนาโรงเรียนอาหารสุขภาวะ โรงพยาบาลอ�ำเภอสีเขียว ตลาดสีเขียว
ชุมชน การร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารให้มีทางเลือกเพื่อสุขภาพที่มากขึ้นในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม เป็นต้น

ความรอบรู้ด้านอาหาร

ความรอบรู้อาหาร ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 กลุ่มงานส�ำคัญ ได้แก่ ธงโภชนาการ
ความมั่นคงทางอาหาร และวัฒนธรรมอาหาร ความรู้ด้านอาหารในแต่ละพื้นที่
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ความรอบรู้ด้านอาหาร (Food Literacy) หมายถึง ความคิดอ่านเกี่ยวกับอาหารใน
ทุกมิติ ทัง้ ความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งความมัน่ คงอาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ
รวมทั้งความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ ตัง้ แต่การเลือก การเตรียม การปรุง การกิน มีการเข้าถึงข้อมูลทีช่ ว่ ยในการ
คิดวิเคราะห์ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ บอกต่อ ขยายผล

หมายถึง การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ
เลือกกิน การไตร่ตรองอย่างมีวจิ ารณญาณ
ถึงผลของการเลือกอาหารที่มีต่อสุขภาพ
ส่วนบุคคล ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่มา Health Promotion International

• ความรู้โภชนาการอาหารตามกลุ่มวัย
คุณค่า เพียงพอ
• รสชาติอาหาร หวาน มัน เค็ม
• นมแม่

อาหาร
ปลอดภัย

ความรู้เรื่องอาหารและการผลิตที่สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารและรับมือวิกฤติ
(Foodresilience)
หมายถึง ความคิดอ่านเกี่ยวกับอาหารใน
ทุกมิติ ทั้งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย
โภชนาการ รวมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน ทีน่ ำ�
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ ตั้งแต่การเลือก การเตรียม การ
ปรุง การกิน มีการเข้าถึงข้อมูลทีช่ ว่ ยในการ
คิด วิเคราะห์ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติการ
บอกต่อ ขยายผล

ธงโภชนาการ

ความมั่นคงทาง
อาหาร

วัฒนธรรมอาหาร

ความรอบรู้ด้านอาหาร
ผสานความเชี่ยวชาญ
และต้นทุนความรู้อาหารของพื้นที่
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• ต้นทุนอาหารในพื้นที่
• วิถกี ารกิน การผลิต
• พืชอัตลักษณ์ Local knowledge

“ธงโภชนาการ” ความรู้ที่มีความแม่นย�ำเชิงวิชาการ มีความชัดถึงปริมาณ
คุณค่าอาหารที่คนในแต่ละวัยควรได้รับในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด
“ความมัน่ คงทางอาหาร” การท�ำให้ผคู้ นตระหนักถึงทีม่ าของอาหาร มีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตและห่วงโซ่อุปทานอาหาร นอกจากการกินส่งผลต่อ
ร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อระบบนิเวศอาหารในภาพรวมด้วย อาทิ ความหลาก
หลายทางชีวภาพมีส่วนต่อคุณภาพอาหารและโภชนาการ
“วัฒนธรรมอาหาร” การส่งเสริมให้ผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้น�ำศักยภาพและ
ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดพัฒนา ร่วมกับความรู้และ
การค้นพบใหม่ๆ ทางวิชาการ

ก้าวไปกับ 10 ปีแผนอาหารฯ

นับแต่ปี 2565 เป็นต้นไปการขับเคลื่อนงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
จะนับหนึ่งส�ำหรับ 10 ปีข้างหน้า ด้วยวิสัยทัศน์ พลังความรู้ พลังผู้คนที่รับผิด
ชอบ พลังความร่วมมือ สร้างระบบอาหารชุมชน สร้างการขับเคลื่อนโยบาย
ระดับประเทศจนเกิดสภาพแวดล้อมอาหารทีเ่ อือ้ ให้คนบนแผ่นดินไทยมีสขุ ภาพ
ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ความมั่นคง
ทางอาหาร
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
สุภา ใยเมือง1

1

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
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ความมั่นคงทางอาหารที่ทุกคนเข้าถึงได้
อาหารมีบทบาทอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันของ
คนในสังคม หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจ ให้มี
สุ ข ภาพที่ แข็ ง แรง แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
อาหารไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ของมนุษย์เท่านั้น อาหารยังเป็นเศรษฐกิจ
เป็นการเมือง เป็นสังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้
เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ที่
เชื่อมโยงวิถีชีวิต และการด�ำรงชีพของคนใน
สังคม การเข้าถึงอาหารของทุกคนในสังคมจึง
เกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลายภายใต้ห่วงโซ่
อุปทานอาหาร สะท้อนผ่านการให้ความหมาย
ของความมั่ น คงทางอาหารที่ มี ทั้ ง ประเด็ น
ความเหลื่อมล�้ำ  ความเป็นธรรม และความ
ยั่งยืน
ความมัน่ คงทางอาหารไม่ได้เป็นเรือ่ งการ
ผลิตและการบริโภคเท่านั้น แต่มีความหมาย
ครอบคลุมมิตติ า่ งๆ ของห่วงโซ่ในระบบอาหาร
เริม่ จากระบบการผลิตอาหารทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถี
ชีวิตของเกษตรกร สภาพแวดล้อมในการผลิต
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อาหาร ทัง้ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรทีด่ นิ ป่าไม้
แหล่งน�ำ 
้ พันธุกรรม และปัจจัยการผลิต ระบบ
การผลิต การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิต และหากพิจารณาห่วงโซ่ถงึ ผูบ้ ริโภค ยัง
มีมิติด้านการดูแลผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
การแปรรูปอาหาร ระบบการขนส่ง และการ
ตลาดอาหาร ซึง่ มีทงั้ ตลาดขายส่งหรือขายปลีก
ผ่านระบบตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวก
ซื้อ ตลาดนัดในชุมชนท้องถิ่น ตลาดขายตรง
หรือตลาดออนไลน์ ซึ่งมีการโฆษณาและการ
สื่อสารเชื่อมโยงถึงผู้บริโภค
ภายใต้หว่ งโซ่อปุ ทานอาหารดังกล่าว หาก
ระบบอาหารอยู่ภายใต้การก�ำหนดและการ
จัดการของผูป้ ระกอบการรายใหญ่จำ� นวนน้อย
รายตัง้ แต่ทรัพยากรการผลิต ระบบการผลิตถึง
ผู้บริโภค ย่อมส่งผลต่อการเข้าถึงอาหารที่มี
คุณภาพของคนในสังคม รวมทั้งโครงสร้างที่
ท�ำให้เกษตรกรผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคไม่มสี ว่ นร่วม
ในการก�ำหนดระบบอาหารของประเทศ

อาหารคือสิทธิพื้นฐาน

การให้ความหมายของความมั่นคงทาง
อาหารทั้งในระดับสากลและระดับประเทศมี
ความหลากหลาย ความมั่นคงทางอาหารใน
ความหมายขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ คือ “การที่ทุกคนมีความ
สามารถในการเข้ า ถึ ง อาหารที่ เ พี ย งพอ
ปลอดภัยและมีโภชนาการทั้งในทางกายภาพ
และเศรษฐกิ จ ในการตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการ ความพึงพอใจในอาหารของพวกเขา
เพื่อการมีชีวิตและสุขภาพที่ดี” โดยแบ่งเป็น 4
มิติย่อย ได้แก่ 1) ความเพียงพอของอาหาร 2)
การเข้าถึงอาหาร 3) การใช้ประโยชน์ในด้าน
โภชนาการอาหาร และ 4) เสถียรภาพ คือการ
มีหลักประกันด้านอาหารตลอดเวลา ไม่มคี วาม
เสี่ยงจากการขาดแคลนอาหาร
ในขณะเดียวกัน ยังมีแนวคิดอีกหลาก
หลายที่สะท้อนความแตกต่างในการเข้าถึง
ความมัน่ คงทางอาหาร แนวคิดหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ
แนวคิดเรื่อง “สิทธิด้านอาหาร (Food Entitle-
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ment)” ซึ่ ง มี ร ากฐานจากแนวคิ ด เรื่ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชน สิทธิด้านอาหารจึงไปปรากฏอยู่ใน
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความมั่นคง
ทางอาหารจึงเชื่อมโยงกับเรื่องศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ การเข้าถึงอาหารที่เป็นธรรม และ
ขยายไปสู ่ ค วามเป็ น ธรรมทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ
สังคม การพึ่งตนเองด้านอาหาร และสิทธิของ
เกษตรกรในการเข้าถึงฐานทรัพยากรในการ
ผลิ ต อาหาร และการก� ำ หนดนโยบาย
การเกษตรและอาหาร รวมถึงแนวคิดในเรื่อง
ระบบอาหารของชุมชนท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจ
อาหารท้องถิ่น ที่วิเคราะห์เชื่อมโยงการผลิต
และการบริโภคอาหารที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจ
และรักษาสิง่ แวดล้อม แนวคิดเรือ่ งความมัน่ คง
ทางอาหารดังกล่าว จึงมีเป้าหมายให้ทกุ คนเข้า
ถึงอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม
โดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนในทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกอาหาร
แต่ ยั ง มี ค นจนที่ เ สี่ ย งต่ อ ความไม่ ม่ั น คงทาง
อาหารอยู่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้ระบุตัวเลขคนจนในปี พ.ศ.2562
ว่า ก่อนเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 มีคนจน
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 6.24 ในขณะทีต่ วั เลขคนเกือบจน
คือกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะเป็นคนยากจน (กลุม่ ทีอ่ าจอยู่
ใต้เส้นความยากจน เมื่อได้รับผลกระทบจาก
ปัญหา เช่น การเจ็บป่วย การว่างงาน เป็นต้น)

มีสดั ส่วนร้อยละ 7.79 ในขณะทีป่ ี 2563–2564
เราต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิ ด -19 ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเข้ า ถึ ง อาหารของ
คนจน และมีการคาดการณ์วา่ จ�ำนวนคนจนจะ
เพิ่มมากขึ้น หากไม่มีมาตรการเยียวยาของรัฐ
ยั ง ไม่ ร วมตั ว เลขของคนขาดสารอาหารใน
ประเทศ ซึ่ ง ข้ อ มู ล จากองค์ ก ารอาหารและ
การเกษตรระบุว่า ตัวเลขเฉลี่ย 3 ปี ระหว่างปี
2559–2561 มีคนขาดสารอาหารจ�ำนวนร้อย
ละ 7.8 ซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการมี
อาหารเพี ย งพอ การเข้ า ถึ ง อาหาร และ
โภชนาการอาหาร ในขณะที่ ตั ว เลขการจั ด
ล�ำดับความมั่นคงทางอาหาร โดย The Economist Intelligence Unit ระบุว่า ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 52 จาก 113 ประเทศ นั่น
หมายความว่า ความมัน่ คงทางอาหารไม่ได้วดั
ที่ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ แต่อาจมีความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารที่
ยังมีความเปราะบางด้วย
นอกจากนั้น ความมั่นคงทางอาหารใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังมีปัญหาเรื่องความ
ปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพ เศรษฐกิจ และผู้บริโภคทั้งภายใน
ประเทศและต่ า งประเทศมี ค วามต้ อ งการ
อาหารที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ความเข้มงวดต่อ
การน� ำ เข้ า อาหารที่ มี ค วามปลอดภั ย ของ
ประเทศต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปลูก
พืชเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีที่ไม่ได้เพียงแค่ส่ง

ผลกระทบต่อด้านสุขภาพและเศรษฐกิจเท่านัน้
แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในดิน น�้ำ 
และระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมอันเนื่องจากการ
ใช้ทดี่ นิ เพือ่ การผลิตโดยไม่ได้คำ� นึงถึงธรรมชาติ
และระบบนิเวศ
การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศที่ ส ่ ง ผล
กระทบต่อภาคเกษตรกรรม ไม่ใช่การเผชิญกับ
ปัญหาภัยพิบัติ ฝนแล้ง น�้ำท่วมเพียงอย่าง
เดียว แต่แบบแผนการตกของฝนที่เปลี่ยนไป
ฝนไม่ตกตามเดือนที่เคยตก มีระยะฝนทิ้งช่วง
แดดที่ร้อนจัด และฝนที่ตกหนักมากในเวลา
เดียวกัน อากาศที่ไม่หนาวหรือหนาวยาวนาน
ขึน้ ในบางปี มีผลต่อการออกดอกของข้าว ของ
ไม้ผล และระบบการปลูกผัก เหล่านีล้ ว้ นส่งผล
ต่อผลผลิตในภาคเกษตรและต่อความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศด้วย หากรับมืออย่าง
ไม่มปี ระสิทธิภาพและขาดการท�ำงานเชิงรุกใน
การปรับระบบเกษตรที่น�ำไปสู่ความยั่งยืนทั้ง
ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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การพึ่งตนเองด้านอาหาร

การพึ่ ง ตนเองด้ า นอาหาร มี บ ทบาท
ส�ำคัญในฐานะที่สร้างหลักประกันทางอาหาร
ทัง้ ในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนท้องถิน่ และ
ระดับประเทศ ในระดับประเทศจะชี้วัดด้วย
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพียงพอต่อ
การบริโภคภายในและการส่งออกเพื่อท�ำราย
ได้ให้กับประเทศ จากการสร้างเครื่องมือชี้วัด
ความมั่นคงทางอาหารของมูลนิธิเกษตรกรรม
ยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
นักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม พบว่า
การพึง่ ตนเองด้านอาหารในชุมชนจากการผลิต
และการหาอาหารจากธรรมชาติในช่วงก่อน
การระบาดของโควิด-19 มีอัตราส่วนที่ลดลง
แต่พึ่งพิงการซื้ออาหารเพิ่มมากขึ้น ชุมชนที่
ผลิตพืชเชิงเดี่ยวและขาย เช่น ปลูกข้าวอย่าง
เดียวและขายข้าวเพื่อให้มีรายได้มาใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ไม่ได้ผลิตไว้กนิ อาหารบริโภคในครัว
เรื อ นมาจากการซื้ อ อาหารเป็ น หลั ก จะพึ่ ง
ตนเองด้านอาหารได้นอ้ ยกว่าครัวเรือนทีม่ กี าร
ผลิตหลากหลาย เช่น ปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นพืช
หลักเพือ่ ให้ครัวเรือนมีรายได้ แต่มกี ารปลูกพืช
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ที่หลากหลายในแปลงเกษตร มีสวนครัวหลัง
บ้าน หรือมีการแบ่งสัดส่วนการผลิตไว้บริโภค
ในครัวเรือน จะมีอัตราส่วนการพึ่งตนเองด้าน
อาหารได้มากกว่า เมือ่ เกิดวิกฤติกพ็ งึ่ พาตนเอง
ได้ในระดับพื้นฐาน
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การระบาด
ของโควิ ด -19 ความมั่ น คงทางอาหารเป็ น
ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาก เพราะสถานการณ์
ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงวิกฤติด้านสุขภาพ แต่
ยังเป็นวิกฤติดา้ นเศรษฐกิจ การปิดโรงงาน ร้าน
อาหาร ตลาด และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ
ท�ำให้คนตกงานจ�ำนวนมาก การเพาะปลูกเพือ่
บริโภคจึงเป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจทั้งใน
เมืองและชนบท จากการส�ำรวจผลกระทบและ
การปรั บ ตั ว ในช่ ว งการระบาดของโควิ ด -19
ความพยายามพึง่ ตนเองด้านอาหารเพือ่ ลดค่า
ใช้จ่ายในการบริโภค เป็นการปรับตัวอันดับ
แรกๆ ของคนในเมืองและชนบท การปลูกผัก
ไว้กินเองหรือการท�ำเกษตรที่หลากหลายเพื่อ
การบริ โภคของคนในชนบทมี เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะ
เดียวกันการทีค่ นชนบทรุน่ ใหม่และวัยกลางคน
กลับบ้านเป็นจ�ำนวนมาก เพราะการพึง่ พิงราย

ได้จากนอกภาคเกษตรหยุดชะงัก การผลิตใน
ภาคการเกษตรจึงไม่ใช่แต่เพียงให้มีอาหารกิน
อิ่มในแต่ละมื้อเท่านั้น แต่หมายถึงเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนควบคู่กันไปด้วย
ความมัน่ คงทางอาหารในระดับชุมชนของ
ชุ ม ชนเมื อ งและชนบท จึ ง มี นั ย ของการจั ด
สมดุลระหว่างการพึง่ ตนเองด้านอาหารกับการ
มีรายได้ที่มากพอส�ำหรับซื้ออาหารมาบริโภค
ในครัวเรือน ซึ่งอาจดูได้จากตัวเลขค่าใช้จ่าย
ด้านอาหาร จากรายงานของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติในปี 2563 พบว่ามีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
ละ 35 ของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากไม่มีราย
ได้มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื้อ
อาหาร จะท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึง
อาหาร โดยเฉพาะการบริโภคอาหารทีค่ รบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ
อย่างไรก็ตาม ความมัน่ คงทางอาหารของ
ชุมชนในภาคเกษตรกรรม ยังหมายถึงการพึ่ง
พิงทรัพยากรที่เป็นต้นทุนการผลิตอาหาร เช่น
ที่ดิน แหล่งน�้ำ  พันธุกรรม เป็นต้น หรือพื้นที่
ป่าของชุมชนก็เป็นฐานอาหารของชุมชน ทั้ง
อาหารจากป่า และการรักษาระบบนิเวศ
ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินท�ำกิน ต้องเช่าที่ดิน
ถื อ เป็ น ต้ น ทุ น ส� ำ หรั บ การผลิ ต ในขณะที่
เกษตรกรไม่สามารถก�ำหนดราคาผลผลิตเอง
ได้ ท�ำให้การสร้างความมั่นคงทางอาหารมี
ความหมายรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร
การผลิต และการมีสว่ นร่วมในเศรษฐกิจอาหาร
ของเกษตรกรรายย่อย

ฐานทรัพยากรพันธุกรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ทรั พ ยากรพั น ธุ ก รรมมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ
ระบบการผลิตอาหาร ช่วยสร้างความหลาก
หลายทางชีวภาพในระบบการผลิต ท�ำให้ระบบ
อาหารมีวัตถุดิบที่หลากหลายและสร้างเมนู
อาหารที่หลากหลายได้ เช่น พันธุ์ข้าวหลาก
หลายสายพันธุ์ บางสายพันธุท์ เี่ ป็นข้าวพืน้ แข็ง
มีความเหมาะสมในการแปรรูปเป็นแป้ง ก็น�ำ
ไปท�ำเส้นก๋วยเตีย๋ ว ขนมจีน หรือบางสายพันธุ์
เหมาะกับการแปรรูปเป็นขนม เป็นต้น ความ
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หลากหลายของพันธุ์ข้าว ของผักพื้นบ้านที่
ยืนต้นและผักอายุสั้น และของผลไม้ ล้วน
เป็นต้นทุนของระบบอาหารของชุมชนและของ
ประเทศ
เกษตรกรต้องอาศัยพันธุกรรมในระบบ
การผลิต ซึ่งแต่เดิมต้องซื้อเป็นหลัก เพราะ
ความรู้ในการอนุรักษ์ คัดเลือก และปรับปรุง
พันธุ์ ที่เคยมีมาในอดีตลดน้อยถอยลง อัน
เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่สนองตลาด
เมื่อตลาดต้องการข้าว ผัก หรือผลไม้ชนิดใด
การผลิตก็จะมุ่งไปใช้พันธุ์นั้นเป็นหลัก เช่น
ทุเรียนพื้นบ้าน เปลี่ยนมาเป็นทุเรียนหมอน
ทอง หรือข้าวพืน้ บ้านทีม่ หี ลากหลายสายพันธุ์
เปลี่ยนมาเป็นข้าวหอมมะลิหรือข้าวตระกูล
กข. ทั้งหลาย ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า หรือ
ผักที่ตลาดต้องการเป็นผักอายุสั้น ผักพื้นบ้าน
ที่ยืนต้นก็จะหายไปจากระบบตลาดหลัก และ
หายไปจากระบบการผลิต
การสร้างศักยภาพของเกษตรกรรายย่อย
ในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์
ของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทัง้ การ
สร้างความร่วมมือกับภาคีทางวิชาการ สามารถ
สร้างเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคต่างๆ ให้มี

38

ความสามารถในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งท�ำให้
พั น ธุ ก รรมพื ช และสั ต ว์ ยั ง อยู ่ ใ นมื อ ของ
เกษตรกร
การรั ก ษาพั น ธุ ์ ข ้ า วและพั น ธุ ์ ผั ก ใน
ชุมชน เกิดขึ้นหลายแห่งทั่วทุกภูมิภาค อย่าง
เช่นกรณีการอนุรักษ์ คัดเลือก และปรับปรุง
พันธุ์ข้าวของกลุ่มฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน
การอนุรกั ษ์พนั ธุข์ า้ วในจังหวัดยโสธร โดยกลุม่
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมข้าว ต�ำบลก�ำแมด หรือกลุม่
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม กลุม่ เกษตรกร
ในจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ที่
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
เป็นต้น เช่นเดียวกับพันธุ์ผัก ที่มีการคัดเลือก
เก็บรักษาพันธุโ์ ดยเกษตรกร และเพิม่ เติมความ
รูโ้ ดยนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ เช่น อาจารย์
จากมหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ อาจารย์ จ าก
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เป็ น ต้ น ท� ำ ให้
สามารถสร้างเกษตรกรรายย่อยที่เป็นนักคัด
เลือกและปรับปรุงพันธุ์เพิ่มมากขึ้น และท�ำให้
มีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ออกสู่ตลาด ให้ผู้
บริโภคได้รู้จัก ในขณะที่การคัดเลือกพันธุ์ผัก

ท� ำ ให้ ผั ก หลากหลายชนิ ด ยั ง ด� ำ รงอยู ่ ซึ่ ง
นอกจากท�ำให้มีฐานพันธุกรรมพืชและสัตว์ใน
ชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความรูแ้ ละสืบทอด
ภูมิปัญญาของชุมชนเกษตรกรรมอีกด้วย
การค้นหาพันธุ์ข้าวไร่ทนร่มเงา โดยนัก
วิ ช า ก า ร จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วม
กับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) คัด
เลือกข้าวไร่พนื้ บ้านให้ทนร่มเงาเพือ่ ให้สามารถ
ปลูกในสวนมะพร้าว สวนปาล์ม และสวนยาง
ของภาคใต้ ซึ่ ง เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ของ
เกษตรกรรายย่อย แต่มีราคาตกต�่ำ  ผันผวน
ตลอดเวลา การมีขา้ วไร่ผสมในระบบจะช่วยลด
ความเสีย่ งทางเศรษฐกิจ และสร้างความมัน่ คง
ทางอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชน
การสร้างศักยภาพให้กบั เกษตรกร ของ
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ใน
การคั ด เลื อ กและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ผั ก ร่ ว มกั บ
อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เช่น พริก
แตงขาวหนามด�ำ  มะเขือเทศที่ปรับปรุงพันธุ์
เป็นต้น น�ำไปสู่การรักษาพันธุกรรมพื้นบ้าน
และการปรับปรุงพันธุ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งการขึ้น
ทะเบี ย นพั น ธุ ์ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ

มหาวิทยาลัย หรือการให้ความรู้เกษตรกรใน
การขึ้นทะเบียนพันธุ์ เป็นกระบวนการร่วมมือ
ที่อยู่บนฐานการค�ำนึงถึงสิทธิของชุมชน และ
สร้างความมัน่ คงทางอาหารทีย่ งั ยืนของชุมชน
ท้องถิ่น
วิสาหกิจชุมชนด้านเมล็ดพันธุ์ ทั้งพันธุ์
ข้าว พันธุ์ผัก เป็นการยกระดับของเกษตรกร
รายย่อย จากการคัดเลือกพันธุไ์ ว้ใช้ในการผลิต
ของตนเองและแบ่งปันกันในชุมชนและเครือ
ข่าย ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจจากเมล็ดพันธุ์
แม้ว่าจะมีข้อจ�ำกัดด้านการขึ้นทะเบียนการ
จ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์ แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เหล่ า นั้ น ก็ ฝ ่ า ฟั น อุ ป สรรคจนสามารถขึ้ น
ทะเบียนได้ และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพให้กับเกษตรกรรายย่อย
การอนุรักษ์พันธุ์โดยการปลูกทุกปีใน
พืน้ ทีน่ ารวมของชุมชน เป็นกิจกรรมของกลุม่
เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว ผักที่หลากหลายให้
ยังมีอยูใ่ นชุมชน และยังหมายถึงการสร้างฐาน
ทรัพยากรพันธุกรรมของชุมชนท้องถิ่นและ
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ประเทศ โดยการสร้างบทบาทการอนุรักษ์ใน
ถิ่นที่อยู่ (In situ conservation) ควบคู่กับการ
อนุรกั ษ์นอกถิน่ ทีอ่ ยู่ (Ex-situ conservation) ที่
ด�ำเนินการโดยรัฐ ซึ่งเป็นหลักประกันความ
มั่นคงทางอาหารที่ส�ำคัญ

ระบบการผลิ ต ที่ ส ร้ า งอาหารที่ ป ลอดภั ย
หลากหลาย และเกื้อกูลกับระบบนิเวศ

จากปัญหาความไม่ปลอดภัยในอาหาร
ท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ นระบบการเกษตรไปสู่
เกษตรยั่งยืน ที่ไม่ใช้สารเคมี เป็นระบบเกษตร
อินทรีย์หรือระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อมี
ความหลากหลายในแปลงการผลิต เป็นฐาน
การผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีความหลาก
หลาย การเกิดขึน้ ของกลุม่ เกษตรอินทรีย์ กลุม่
วนเกษตร กลุม่ เกษตรพืน้ บ้าน หรือกลุม่ เกษตร
ปลอดภัย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อน
แนวโน้มของการสร้างอาหารปลอดภัยจาก
แปลงการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
การเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายในการ
ท� ำ เกษตรยั่ ง ยื น มาสู ่ แ ปลงปฏิ บั ติ ก ารของ
เกษตรกร มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ตั้งแต่การให้
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ความส�ำคัญกับการปรับโครงสร้างในดินด้วยวิธี
การต่างๆ ตั้งแต่การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ และสารชีวภัณฑ์
ต่างๆ เป็นการสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแรงให้กบั พืช
การรู้จักพืชที่ปลูก เช่น ผักแต่ละชนิดชอบ
แสงแดดหรือร่มเงา เหมาะกับการปลูกในฤดูใด
เป็นต้น เช่นเดียวกับข้าวนา ข้าวไร่ที่ปลูก รวม
ทั้งไม้ผล ตลอดจนการดูแลรักษาและการเก็บ
เกีย่ ว ท�ำให้ผลผลิตจากแปลงเกษตรกรรมยัง่ ยืน
สามารถออกจ�ำหน่ายได้ในตลาดทั่วไป
ปฏิบัติการของเกษตรกรรายย่อยอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น การไถกลบตอซัง ไม่เผาพืน้ ที่
นา การปลูกพืชหลังนา เมือ่ เก็บเกีย่ วข้าวก็ปลูก
ถั่ว งา ปลูกผัก หอม กระเทียม เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องและมีการท�ำที่แพร่หลายมากขึ้น ส่ง
ผลต่อความสมบูรณ์ของดินในฤดูกาลต่อไป
ขณะเดียวกัน ผลผลิตจากแปลงของเกษตรกร
ก็มีความหลากหลายขึ้น ไม่ได้มีแต่ข้าวอย่าง
เดียว รายได้จากพืชหลังนา ท�ำให้เกษตรกรมี
รายได้ทตี่ อ่ เนือ่ งและท�ำให้ผลผลิตปลอดภัยไป
สู่ผู้บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น

การปลูกพืชผสมผสานในแปลงเกษตรเริม่
มีมากขึน้ โดยอาศัยฐานภูมปิ ญ
ั ญาเดิมทีม่ ขี อง
ชุมชน ดังเช่น พืชร่วมยางที่พัฒนามาจากป่า
ยาง และพัฒนาไปสูร่ ะบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนใน
สวนยางทีม่ กี ารผสมผสานไม้ทหี่ ลากหลาย ทัง้
ผักพื้นบ้าน ไม้ป่า หรือไม้ผล รวมทั้งการเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น ไม่ว่าจะสวนสมรมที่พบได้ในทุก
จังหวัดของภาคใต้ หรือสวนดุซง ของชุมชน
มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ในขณะเดียวกันก็
ค้นหาความรู้ที่จะปรับตัวไปสู่ระบบเกษตรที่
ยั่งยืนมากขึ้น พัฒนาการเกษตรที่มีพืชหลาก
หลายผสมในแปลงเดียวกันหลากหลายรูปแบบ
ทั้งรูปแบบนาข้าวกับสวนผสม รูปแบบสวน
ผสมไม้ป่า หรือสวนผสมไม้ผลที่หลากหลาย
และผักพื้นบ้าน ดังกรณีของกลุ่มในเครือข่าย
ของสมาคมเกษตรกรรมทางเลือก สนามชัยเขต
ที่ผลิตอาหารปลอดภัย ทั้งข้าว ผัก และผลไม้
เพือ่ ความมัน่ คงทางอาหาร เป็นเศรษฐกิจของ
ชุมชน และเป็นพื้นที่อาหารของผู้บริโภคใน
สังคมเมือง
การเปลี่ยนระบบจากการปลูกข้าวโพด
อย่างเดียวไปสูร่ ะบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนมากขึน้

ของชุมชนที่สูงในภาคเหนือ โดยเปลี่ยนพื้นที่
ข้าวโพดมาปลูกข้าวไร่ ปลูกผัก ไม้ผล กาแฟ
พื ช พื้ น บ้ า นเพิ่ ม เข้ า ไปในระบบ เป็ น ความ
พยายามของชุมชนที่จะปรับตัวจากเศรษฐกิจ
ทีเ่ น้นสร้างรายได้อย่างเดียวมาสูเ่ ศรษฐกิจผสม
ผสาน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัว
เรือนและชุมชนมากขึ้น
นวั ต กรรมเกษตรในเมื อ ง ที่ เ น้ น การ
ปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การรูจ้ กั ผักทีป่ ลูก
และฤดูกาลการปลูกที่เหมาะสม รวมถึงการ
ออกแบบพืน้ ทีป่ ลูกผักให้เหมาะสมกับทีต่ งั้ ของ
ครัวเรือนและชุมชนในเมือง เป็นการยกระดับ
จากการปลูกผักชนิดเดียวไปสู่การปลูกผักที่
หลากหลายในแปลงเดียว และท�ำให้เมืองมี
บทบาทในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สร้าง
พื้ น ที่ อ าหาร เพื่ อ ให้ ค นเมื อ งสามารถผลิ ต
อาหาร จนน�ำไปสู่การสร้างการพึ่งตนเองทั้ง
ด้านผลิต การแปรรูป และการจัดการขยะเพื่อ
ลดปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม และการท�ำเครือ่ งใช้
เช่น การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ เป็นต้น การ
ท�ำเกษตรในเมืองจึงเชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ และสิง่
แวดล้อม ไม่เพียงการผลิตอาหาร แต่ยังเป็น
พืน้ ทีส่ เี ขียวของเมืองทีจ่ ะช่วยสร้างสิง่ แวดล้อม
ทีด่ ใี ห้กบั เมือง เมืองจึงไม่ได้มบี ทบาทในฐานะ
ผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่มีบทบาทในการ
ผลิตด้วย การสร้างสมดุลนี้จะน�ำไปสู่คุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ข องคนเมื อ ง ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การวาง
ผังเมืองที่มีทิศทางไปสู่เมืองที่ยั่งยืน
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ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรทั้งในเมืองและชนบท ความรู้ในเรื่องโลกร้อน
ก๊าซเรือนกระจก และสาเหตุ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อภาคเกษตร เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งมีการสือ่ สารกับเกษตรกร
เพื่อให้การปรับรูปแบบการเกษตรเป็นไปอย่างเท่าทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ แต่ข้อสรุปที่ตรงกันของ
กลุม่ ต่างๆ ในสังคม คือการท�ำเกษตรทีใ่ ช้สารเคมีซงึ่ มีฐาน
จากการใช้ ฟ อสซิ ล ส่ ง ผลต่ อ ภาวะโลกร้ อ น การ
เปลีย่ นแปลงระบบเกษตรกรรมนอกจากไม่ใช้สารเคมีแล้ว
ยังต้องฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความรู้
เรื่องการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลการตกของฝน และมี
ความรู้เชิงระบบเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนารูปแบบการเกษตรโดยใช้บริการทางนิเวศ
ซึ่งมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับเครือ
ข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในภาคอีสาน และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พัฒนาความรู้ของระบบ
เกษตรกรรมทีใ่ ช้บริการทางนิเวศ การฟืน้ ฟูระบบนิเวศ การ
จัดการดิน น�้ำ  เพื่อให้ผลผลิตมีความสมบูรณ์ ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตัวแบบของระบบเกษตร
ในลักษณะนี้อาศัยความรู้เชิงนิเวศ และออกแบบการใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศในแปลง
ของตนเอง เป็นต้นแบบของการออกแบบแปลงเกษตรที่

42

มีการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ แตกต่างกัน และค้นพบ
ว่า ไม่มตี น้ แบบส�ำเร็จรูปเพียงแบบเดียวในการ
จัดการที่ดิน แหล่งน�้ำ และพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
การท�ำงานยังค้นพบว่า เกษตรกรที่ปรับ
แปลงเกษตรมาสู ่ ร ะบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ ไ ด้
รั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ใ นจั ง หวั ด
ยโสธร สามารถออกแบบแปลงเกษตรที่ ใช้
ความชืน้ ในดินเพือ่ การเพาะปลูก ท�ำให้สระไม่
จ�ำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ ด้วยระบบที่เกื้อกูล
กั น เอง จะช่ ว ยรั ก ษาความชื้ น ในดิ น และ
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้
ขณะเดียวกันก็พบว่า แปลงเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคอีสาน 13 แปลง ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นใน
สถานการณ์ปกติ แม้แต่ในสถานการณ์แล้ง
แปลงท�ำเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรอินทรีย์ก็ยัง
ให้ ผ ลผลิ ต ได้ แม้ ว ่ า จะไม่ ม ากเท่ า กั บ ใน
สถานการณ์ปกติ
อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ สั งคม และการเปลี่ ย นแปลงภู มิ
อากาศ ท�ำให้การพัฒนาความรู้ในการปรับตัว
ยังมีความจ�ำเป็น โดยเฉพาะความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับธรรมชาติ ภูมิอากาศ และระบบนิเวศ เพื่อ
ให้การท�ำการเกษตรสอดคล้องกับระบบนิเวศ
และให้ระบบนิเวศสามารถสร้างอาหาร เพิ่ม
ผลผลิ ต อาหารที่ ป ลอดภั ย เพื่ อ สร้ า งความ
มัน่ คงทางอาหารของครัวเรือนและชุมชน รวม
ทัง้ เป็นพืน้ ทีอ่ าหารทีห่ ลากหลายและปลอดภัย
ของคนในสังคม

นอกจากนี้ จากบทเรียนการท�ำงานยังค้น
พบว่า การปรับระบบการผลิตต้องด�ำเนินการ
ควบคู่กับการท�ำการตลาด เพื่อให้ความมั่นคง
ทางอาหารและเศรษฐกิจอาหารมีความเชื่อม
โยงกั น สร้ า งหลั ก ประกั น ให้ กั บ ครั ว เรื อ น
เกษตรกรและชุ ม ชน เปลี่ ย นผ่ า นระบบ
การเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ที่ท�ำให้
ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยได้มาก
ขึน้ ในขณะเดียวกันชุมชนเกษตรกรรมก็อยูร่ อด
ในทางเศรษฐกิจ

ตลาด: การกระจายระบบอาหารและ
การสร้างเศรษฐกิจอาหารของชุมชน

การเกิ ด ขึ้ น ของตลาดในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
หรือตลาดเขียว ตลาดชุมชนในทุกภูมิภาค มี
พัฒนาการมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
การพัฒนาตลาดเขียวในเครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก เป็นการพัฒนาความคิดเรื่องการ
ท�ำงานที่ครบวงจรตั้งแต่การปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิต ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน ไปถึงการ
ตลาด เพือ่ ให้เป็นพืน้ ทีส่ อื่ สารสร้างความเข้าใจ

ในเรื่องกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี และเป็นพื้นที่แลก
เปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ซึ่งจะน�ำไปสู่การ
ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น
กลุ่มบ้านโคกก่อในจังหวัดมหาสารคาม เป็นกลุ่มปลูก
พริกทีช่ อื่ ว่า พริกโคกก่อ มีปญ
ั หาการใช้สารเคมีในการเพาะ
ปลูกและราคาพริกในบางช่วงตกต�่ำ  จากการศึกษาวิจัยร่วม
กับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดมหาสารคาม โดย
ตั้งโจทย์วิจัยจากกลุ่มเกษตรกรและการหาข้อมูลการตลาด
จากการปฏิบัติการจริง เมื่อมีข้อมูลความต้องการของผู้
บริโภค ท�ำให้สมาชิกกลุ่มบ้านโคกก่อที่ร่วมกันท�ำวิจัยปรับ
เปลีย่ นระบบการปลูกพริกให้มคี วามหลากหลายของผักมาก
ขึ้นตามความต้องการตลาด โดยเฉพาะการจัดส่งให้กับร้าน
ส้มต�ำ  เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ เมื่อกลุ่มเกษตรกรเปิด
ตลาดสีเขียวเพือ่ สือ่ สารผลผลิตทีป่ ลอดภัยจากการผลิตทีไ่ ม่
หลากหลาย เช่ น มี แ ต่ ข ้ า วและผั ก ก็ น� ำ ไปสู ่ ก ารขยาย
เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ท�ำให้มีเนื้อสัตว์ขายในตลาด
รวมทั้งอาหารแปรรูปที่เหมาะสมกับผู้บริโภคที่ท�ำงานใน
เมือง ท�ำให้ตลาดอาหารมีเมนูทหี่ ลากหลาย โดยเฉพาะเมนู
อาหารพื้นบ้านให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรส ตลาดสีเขียวในแต่ละ
พื้นที่จึงสะท้อนอัตลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละพื้นถิ่น
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ตลาดจึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติจริง
เชือ่ มโยงความรูร้ ะหว่างกัน และเป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ โดย
เฉพาะเศรษฐกิจอาหารท้องถิน่ เกษตรกรผูไ้ ม่เคยค้าขาย
ได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารทางการตลาด การคิดบัญชี การรวมกลุม่
เพื่อก�ำหนดทิศทางการตลาดของตนเอง จึงช่วยสร้าง
ความรู้ในการจัดองค์กรทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร
จากการลองผิ ด ลองถู ก มายาวนานนั บ ทศวรรษ จน
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโควิ ด -19 ความต้ อ งการผลผลิ ต ที่
ปลอดภัยและหลากหลายของผู้บริโภคยิ่งเพิ่มมากขึ้น
ตลาดสีเขียวจึงมีการปรับตัวโดยท�ำตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และท�ำงานสื่อสารกับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น
บางชุมชนท้องถิน่ ใช้กลุม่ ไลน์ในการสือ่ สารและซือ้
ขายในต�ำบล เป็นการสือ่ สารระหว่างเกษตรกรผูผ้ ลิตกับ
ครัวเรือนในชุมชนที่มีการผลิตแตกต่างกัน และต้องการ
ผลผลิตทีต่ นเองไม่มี เช่น กรณีการจัดงานบุญ ทีต่ อ้ งการ
วัตถุดิบในการท�ำอาหารจ�ำนวนมาก และการผลิตใน
ต�ำบลก็ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำผลผลิตไปสู่ตลาดระดับจังหวัด
การซื้อขายสิ่งที่คนภายในต�ำบลผลิตได้ จึงท�ำให้ห่วงโซ่
อาหารสั้นลง ไม่ต้องเสี่ยงกับการระบาดของโควิด-19
และท�ำให้เกิดเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่สร้างสรรค์
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คนตกงานกลับมาอยู่
บ้านจ�ำนวนมาก บางคนรอเวลาที่สถานการณ์คลี่คลาย
จะได้กลับมาท�ำงานในเมือง แต่บางคนคิดถึงอาชีพ
เกษตรกรรม ในบางพื้นที่ คนรุ่นใหม่เริ่มกลับบ้าน เขา
เหล่านั้นมาช่วยเสริมระบบการจัดการผลผลิตในไร่นา
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ของพ่อแม่ และท�ำเกษตรในแนวทางเกษตร
ยัง่ ยืนมากขึน้ เนือ่ งมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ การสร้างสรรค์พื้นที่แปลงเกษตร และ
การสือ่ สารการตลาด จึงเกิดการปรับเปลีย่ นรูป
แบบการสื่อสารระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับ
ผู้บริโภคที่แตกต่างจากเดิมมากขึ้น
เช่ น เดี ย วกั บ การท� ำ ตลาดของกลุ ่ ม คน
เมืองในกรุงเทพฯ นครสวรรค์ สงขลา ขอนแก่น
ที่สร้างการเชื่อมโยงอาหารระหว่างผู้ผลิตที่อยู่
ในเมือง ชานเมือง และเกษตรกรรายย่อยทีอ่ ยู่
ในชนบท กับผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นเมือง ผ่านการท�ำ
ตลาดทั้งในรูปแบบตลาดนัดและตลาดแบบสั่ง
ล่วงหน้า (Pre Order) ที่ริเริ่มโดยตลาดปันอยู่
ปันกิน ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง
กั น และท� ำ ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารความรู ้ ด ้ า น
อาหารปลอดภั ยและความหลากหลายของ
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การสร้าง
ความมั่ น คงทางอาหารจึ ง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย ง

อาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภค แต่ยังสื่อสารไปถึงประโยชน์
ทางโภชนาการ บนฐานการบริโภคและระบบการผลิตที่มี
ความหลากหลาย ซึ่งท�ำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดห่วงโซ่อาหาร และสร้างสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภค
ระบบตลาดในลั ก ษณะนี้ ท� ำ ให้ ร ะบบอาหารไม่
กระจุกตัว แต่กระจายให้ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าถึง
ได้งา่ ย เช่นเดียวกับรูปแบบตลาดนัดทีม่ อี ยูแ่ ล้วทัง้ ในเมือง
และชนบท การสื่อสารอาหารที่ปลอดภัยและการเรียนรู้
ร่วมกัน ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ทไี่ ม่ใช่
เป็นเพียงผูซ้ อื้ และผูข้ าย แต่ยงั สนับสนุนกัน และเกือ้ หนุน
ไปสูก่ ลุม่ เปราะบางในชุมชนทีเ่ ข้าไม่ถงึ อาหารในช่วงวิกฤติ
การรวมกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยและกลุ ่ ม ในตลาดเพื่ อ แบ่ ง ปั น
อาหารให้กับกลุ่มเปราะบางในเมือง หรือแม้แต่ชุมชนที่
ประสบกับภัยพิบัติน�้ำท่วม ก็อาศัยความสัมพันธ์บนฐาน
ความรู้ การสื่อสารเรื่องอาหารเหล่านี้ ไปสู่การช่วยเหลือ
กันในสังคม
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20 ปี สสส.
กับความมั่นคง
ทางอาหาร

ชนวน รัตนวราหะ1

1

กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 และกรรมการก�ำกับทิศแผนอาหาร
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20 ปี สสส. กับ ความมั่นคงทางอาหาร
อาหาร เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย สี่ ที่ มี ค วาม สัตว์ จุลนิ ทรีย์ ฯลฯ ทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกันในระบบ

นิเวศ (Ecosystem) อย่างมีปฏิสัมพันธ์ตาม
ธรรมชาติ ดั ง ที่ เ ห็ น กั น ในสภาพของป่ า
ธรรมชาติ ท�ำให้เกิดห่วงโซ่อาหาร (Food chain)
ที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น เกิ ด การเกื้ อ หนุ น
ควบคุ ม หมุ น เวี ย นการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง มี
ผลท�ำให้ดินอุดมสมบูรณ์จากอินทรียวัตถุ สิ่ง
ขับถ่าย ซากของสิ่งมีชีวิตเมื่อตายลงจะถูก
จุลนิ ทรียย์ อ่ ยสลาย กลายเป็น “ฮิวมัส” (Humus)
ซึง่ เป็นปุย๋ ทีด่ ขี องพืช และท�ำให้พชื เจริญเติบโต
ไปเป็นอาหารของมนุษย์ หมุนเวียนต่อเนือ่ งไป
อย่างยั่งยืน
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ ท�ำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ เพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นปัจจัยพื้น
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ฐานการด�ำรงชีพที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ ป่า
ปัจจัยส�ำคัญต่อความมั่นคง
ชุ ม ชนที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพซึ่ ง
ทางอาหาร
ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ จึงท�ำให้เกิด “ความ
ชนิด (Species) พันธุ์ (Breeds) ต่างๆ ของพืช มัน่ คงทางอาหารของมนุษย์” เป็นประโยชน์ตอ่
ชุมชน

ส�ำคัญที่สุดต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์
ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอาหาร เพราะ
อาหารคือสิ่งจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่ง
มีชวี ติ ซ่อมแซมอวัยวะทีส่ กึ หรอ และเป็นแหล่ง
พลังงานเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
เคลื่อนที่ การท�ำงานประกอบอาชีพ การเต้น
ของหัวใจ ฯลฯ
ความมั่นคงทางอาหาร จะมีได้ต่อเมื่อ
ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารในทุกเวลา ทัง้ โดย
ทางกายภาพและเศรษฐกิจ อย่างเพียงพอ
ปลอดภัย และมีโภชนาการ ตามความต้องการ
และความพึงพอใจ เพื่อชีวิตที่ดี และสุขภาพที่
แข็งแรง2

2

แปลความจาก World Food Summit (1996)
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ภาพที่ 1
ระบบนิเวศธรรมชาติที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์
หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ของความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์
และความยั่งยืนของระบบเกษตร

ก่อนปี พ.ศ.2504 (ประเทศไทยมีแผน
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉ บั บ แรก)
ประชาชนไทยร้ อ ยละ 80 ประกอบอาชี พ
เกษตรโดยลอกเลียนระบบนิเวศทางธรรมชาติ
ที่พึ่งพิงธรรมชาติตามฤดูกาล ท�ำนาข้าวในฤดู
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
เลี้ยงปศุสัตว์และการประมงเพื่อเป็นอาหาร
เช่น เป็ด ไก่ มีบอ่ เลีย้ งปลาทีม่ ากับน�ำ้ ในฤดูนำ�้
หลาก จนมี ค� ำ พั ง เพยว่ า “ประเทศไทย
อุดมสมบูรณ์ ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว”4

3
4

เดชา ศิริภัทร (2539), ลั่นทม จอยจวบทรง (2537), และ ลัดดา ปิยะวงศ์รุ่งเรือง (ไม่ระบุปีที่พิมพ์)
จรัญ จันทรลักขณา และอภิชัย รัตนวราหะ (2540), และ สมศักดิ์ เขตสมุทร และคณะ (2540)
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เกษตรผสมผสาน และเกษตรเชิงเดี่ยว
เกษตรยั่งยืนความมั่นคงทางอาหาร

ภาพที่ 2
เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์
ในระบบนิเวศ ป่าไม้ธรรมชาติ วนเกษตร และเกษตรเชิงเดี่ยว

เกษตรกรรมยุคพัฒนาเศรษฐกิจ
จากเกษตรผสมผสาน (พึง่ พิงธรรมชาติ)
มาสูเ่ กษตรเชิงเดีย่ ว (เอาชนะธรรมชาติ)

แต่นับจากปี 2504 เป็นต้นมา นโยบาย
การเกษตรของประเทศไทยได้เปลี่ยนจากเดิม
ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลอกเลียนระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
พึ่ ง ตนเอง หมุ น เวี ย นใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและยั่งยืน
ไปสู่การ “เกษตรสมัยใหม่” ที่ลอกเลียนการใช้
เทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก มีแนวคิดของ
การ “เอาชนะธรรมชาติ” เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ทีร่ วมเรียกว่า “เกษตรปฏิวตั เิ ขียว” โดยการปลูก
พืชเชิงเดี่ยว บ�ำรุงดิน ควบคุมศัตรูพืชด้วย
สารเคมีสงั เคราะห์ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตการเกษตร
ส�ำหรับส่งออกและสร้างรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศในระบบการค้าโลก

การเกษตรของประเทศไทยทีเ่ คยเน้นการปลูกพืช
ผสมผสานหลากหลายมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้รับการ
แนะน�ำให้เปลีย่ นมาสูก่ าร “เกษตรเชิงเดีย่ ว” โดยเฉพาะ
การปลูกพืชเพื่อป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เช่น
ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง ข้าวฟ่าง ฯลฯ มีการขยายพื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ และบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติอย่างกว้าง
ขวาง ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลา
เพียง 20 ปี จากประมาณร้อยละ 50 ในปี 2504 ลดลง
เพียงร้อยละ 27 ในปี 2526 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการ
บุกรุกพื้นที่ป่าบนภูเขาทางภาคเหนือของประเทศซึ่ง
เป็นพื้นที่ “ต้นน�้ำล�ำธาร” ท�ำให้เกิดปัญหาฝนแล้ง น�้ำ
ท่วม ศัตรูพชื ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนือ่ งมาจนปัจจุบนั
เกษตรกรต้องใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีต่ อ้ ง
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
อย่ า งมาก จนเกษตรกรไทยมี ห นี้ สิ น เพิ่ ม พู น ต้ อ ง
จ�ำนองกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ กลายเป็นเกษตรกร “ผูเ้ ช่าทีด่ นิ ”
มากกว่าร้อยละ 60
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ผลของการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยว
บุกรุกเข้าในพื้นที่เดิมเป็นป่า

สารเคมีการเกษตร 1 ใน 3
ของต้นทุนการผลิตการเกษตร
เกษตรกรส่วนใหญ่
ในประเทศไทยใช้สารเคมี
การเกษตรมีมูลค่าสูงกว่า
1 ใน 3 ของต้นทุน
การปลูกพืชทั้งหมด

ตั๊กแตนปาทังก้าระบาดในพื้นที่
รอยต่อ 5 จังหวัด มีลพบุรี, สระบุรี,
นครราชสีมา, ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์
10 ล้านไร่ ระหว่างปี 2506-2520

<<

   คนงานที่ถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดในเมือง
ต้องเข้าแถวรอรับการแจกอาหารจากผู้ใจบุญ

<< ชาวนาที่อำ�เภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.2514
ขาดทุนจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำ�ตาล

ภาพที่ 3 ผลกระทบจากการพัฒนาเกษตรกรรม “เกษตรปฏิวัติเขียว”
เอาแรงงานคนออกจากภาคการเกษตรมาสู่แรงงานอุตสาหกรรมในเมือง

ทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความอยู่ดีกินดีของประชาชนไทย
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน นโยบายการเกษตร
ของประเทศภายใต้ ค วามกดดั น จากธุ ร กิ จ
การเกษตรที่ต้องการผลิตเพื่อส่งออก การค้า
สารเคมีและพันธุพ์ ชื จะกระตุน้ ให้รฐั บาลยังคง
ด�ำเนินทิศทางการเกษตรของประเทศไปใน
แนวทาง “เกษตรเชิงเดี่ยว” แต่เกษตรกรส่วน
หนึ่งที่มีประสบการณ์ขาดทุนล้มละลาย ต่างก็
พยายามมองหาสัจธรรมของการเกษตรผสม
ผสานแบบสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

ใช้ความรู้ในแนวทาง “การสร้างระบบนิเวศ
เกษตร” ตามแนวพระราชด�ำริเรื่อง “เกษตร
ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร รวมถึงรูปแบบของ “วนเกษตร” ซึ่ง
ดู จ ะเป็ น ทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด รู ป แบบหนึ่ ง ที่
เกษตรกรไทยได้ท�ำมาจนประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี
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บทบาทของ สสส. ในการสนับสนุนขบวนการฟื้นฟูและ
พัฒนาความมั่นคงทางอาหาร
ผู้เขียนเป็นนักวิชาการเกษตรที่ติดตาม
บทบาทของ สสส. มานับตั้งแต่เริ่มต้นองค์กร
ในปี 2544 มีความชื่นชม สสส. ว่า ได้มีส่วน
ร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสนับสนุน
องค์กรต่างๆ ทีท่ ำ� เรือ่ งการเผยแพร่ความรู้ การ
วิจัยพัฒนา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้าง
ความตระหนักรูเ้ รือ่ งความมัน่ คงทางอาหารแก่
สาธารณะ ดังตัวอย่างการผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง
“เกษตรประณีต” โดยเปรียบเทียบนายแดง “ท�ำ
เกษตรเชิงเดี่ยว” กับนายเขียว “ท�ำการเกษตร
ผสมผสาน” โดยใช้เวลาเพียงนาทีครึง่ แต่ทำ� ให้
ประชาชนเข้าใจความส�ำคัญของระบบเกษตร
ผสมผสานที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้แก่ครอบครัวได้ดีกว่าเกษตรเชิงเดี่ยว

ในฐานะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร ท�ำให้ทราบว่า ใน
แต่ละปี สสส. ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ภาคี
เพือ่ จัดท�ำโครงการวิจยั และพัฒนาความมัน่ คง
ทางอาหาร งบประมาณมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง
จั ด สรรให้ แ ก่ ง านด้ า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาวะ
จ�ำนวน 20 โครงการ อาทิ โครงการขับเคลื่อน
ความมั่นคงทางอาหาร โครงการสวนผักคน
เมือง โครงการความมั่นคงทางอาหารชุมชน
ชาติพันธุ์ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
โครงการผักพื้นเมืองยืนต้น ฯลฯ
จึงขอชื่นชมว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่
ผ่านมา สสส. ได้สร้างคุณปู การให้กบั การท�ำให้
ประชาชนคนไทยได้มีความมั่นคงทางอาหาร
อย่างเป็นรูปธรรม
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บันทึกเส้นทาง
การขับเคลื่อน
เกษตรกรรม
ยั่งยืน 5 ล้านไร่
2560-2564

1

มูลนิธิชีววิถี
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วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ1

บันทึกเส้นทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน
5 ล้านไร่ 2560-2564
ปัญหาระบบเกษตรกรรมและอาหาร

ระบบอาหารทีย่ งั่ ยืน ไม่สามารถได้มาจาก
การผลิ ต ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง
แวดล้ อ ม และไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความมั่ น คงและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น
ที่เป็นผู้ผลิตอาหาร เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกซึ่งก�ำหนดเป้าหมายเรื่องการลด
ผู้อดอยากหิวโหยของโลกให้เป็น “ศูนย์” ในปี
พ.ศ.2573 จึงระบุเรือ่ งการส่งเสริมเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนควบคูไ่ ปพร้อมกัน โดยเชือ่ มโยงกับบริบท
การพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ เช่น การขจัดความ
ยากจน ลดความไม่ เ สมอภาค สร้ า งหลั ก
ประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลาก
หลายทางชีวภาพ เป็นต้น
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ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืน

การขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างระบบเกษตรกรรม
และอาหารทีย่ งั่ ยืนนัน้ ย้อนหลังไปได้นานกว่า
3 ทศวรรษ เมื่อผู้น�ำเกษตรกร องค์กรภาค
ประชาสั ง คม นั ก วิ ช าการ และผู ้ ส นใจการ
พัฒนาเกษตรกรรมทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ได้รวมตัวกันเพื่อผลักดันให้
เกิดการขยายพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนที่มากไป
กว่าการท�ำงานในระดับชุมชน โดยเริ่มต้นจาก
การจัดสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครัง้ แรกใน
ปี 2535 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัด
ประชุมทางวิชาการควบคูไ่ ปกับการน�ำผลผลิต
และผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ต่างๆ มาจ�ำหน่ายให้
แก่ ป ระชาชน พร้ อ มรณรงค์ ค� ำ ขวั ญ ว่ า
“เกษตรกรรมทางเลื อ กเพื่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง
แวดล้อม” ซึ่งพูดถึงเป้าหมายของเกษตรกรรม
ว่า มีปลายทางสูงสุดที่คุณภาพชีวิตของผู้คน
และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้หมายความแค่ผลผลิต
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

การทำ�งานของแปลงผักในชุมชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 8: การตั้งเป้าหมายใหญ่
ที่ยังไปไม่ถึง

การพัฒนาทีเ่ น้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบทั้งในแง่ความ
เหลื่อมล�้ำทางสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ การตระหนักถึงบทบาทของภาคเอกชน
และภาคประชาสั ง คมที่ ค วรมี พื้ น ที่ แ ละมี
บทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาประเทศ ท�ำให้
กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ถูกออกแบบให้ค�ำนึง
ถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม
มากขึ้น โดยเปิดรับฟังข้อเสนอของประชาชน
และชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และ
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบ
คู่ขนาน ได้แก่ การพัฒนาโดยรัฐซึ่งประชาชน
มีส่วนร่วม และการพัฒนาที่มีประชาชนภาค
ส่วนต่างๆ เป็นผู้น�ำคู่ขนานไปพร้อมกัน
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หนึง่ ในข้อเสนอส�ำคัญทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ คือ
การก�ำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม
ยัง่ ยืนของประเทศให้ได้ 25 ล้านไร่ หรือร้อยละ
20 ของประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนฯ 8 (25402545) รวมทั้งได้ระบุรูปแบบของเกษตรกรรม
ยัง่ ยืนเอาไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตรกรรม และเกษตร
อินทรีย์
อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเสนอดังกล่าวจะถูก
ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาของประเทศ
แต่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกลับไม่ได้กำ� หนดแผน
ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นแต่อย่าง
ใด เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกร่วมกับเครือ
ข่ายต่างๆ จึงเรียกร้องและเจรจากับรัฐบาลเพือ่
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว จนรัฐบาลได้
อนุมัติงบประมาณ 900 ล้านบาท (แต่ใช้จ่าย
จริงประมาณ 600 ล้านบาท เนื่องจากความ
ล่ า ช้ า ของการอนุ มั ติ ง บประมาณ) จั ด ท� ำ

โครงการน�ำร่องเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้นในภูมิ
นิ เ วศต่ า งๆ ทุ ก ภาคของประเทศ โดยมี
เกษตรกรเป็นผูบ้ ริหารงบประมาณดังกล่าวด้วย
ตัวเอง
แต่มีเฉพาะโครงการน�ำร่องเกษตรกรรม
การทำ�งานของแปลงผักในชุมชน ยั่ ง ยื น ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยเกษตรกรและการ
สนับสนุนขององค์กรภาคประชาสังคมเท่านั้น
ทีเ่ ห็นการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นรูปธรรม แผน
ปฏิ บั ติ ก ารและโครงการของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงใช้งบประมาณไปกับ
โครงการและกิจกรรมเดิมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรมตามแบบแผน (Conventional agriculture) ไม่ใช่เกษตรกรรมยัง่ ยืน (Sustainable
agriculture) แต่ประการใด ท�ำให้การเพิ่มพื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ผลของการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ท�ำให้
หลายฝ่ายได้บทเรียนว่า การขับเคลื่อนแผน
ระดับชาติโดยก�ำหนดเป้าหมายเชิงพื้นที่อย่าง
แน่ชัดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือและความ
เห็นพ้องต้องกันของหลายภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในขณะทีห่ น่วยงานด้านการวางแผนระมัดระวัง
ที่จะตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม เพราะเกรงจะ
ผูกมัดหน่วยงานของรัฐในอนาคต
หลังจากแผนฯ 8 เป้าหมายเกษตรกรรม
ยั่งยืนก็หายไปจากแผนพัฒนาประเทศนานถึง
15 ปี ก่อนจะมาถึงแผนฯ 12
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กว่าจะมาเป็น “เกษตรกรรมยั่งยืน
5 ล้านไร่” ในแผนฯ 12

แม้เกษตรกรรมยั่งยืนจะไม่ได้ถูกบรรจุไว้
ในแผนแม่บทของประเทศฉบับต่อๆ มา แต่ใน
ทางปฏิบัติ ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนได้
เติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ทั้งในกลุ่มองค์กร
ภาคประชาสั ง คมและภาคเอกชน เกิ ด ผู ้
ประกอบการด้านเกษตรอินทรียเ์ พิม่ มากขึน้ มี
การจั ด ตั้ ง มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ขึ้ น โดย
องค์กรภาคประชาสังคม มีการตั้งสมาคมการ
ค้าด้านเกษตรอินทรีย์ขึ้นในประเทศไทย และ
รั ฐ บาลได้ ร ่ ว มกั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ จั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติฉบับแรกขึ้นในปี 2551
ในห้วงเวลาดังกล่าว (2552-2553) แผน
งานความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แผนงาน
อาหารเพือ่ สุขภาวะ ส�ำนัก 5 ร่วมกับส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม การปฏิ รู ป ระบบเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
เกษตรกร ชุมชน และสังคม (สปกช.) โดยการ
สนับสนุนของ สสส. ร่วมกับภาคีต่างๆ และ
คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อรัฐบาลให้จัดตั้ง
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คณะกรรมการเพื่ อ พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ น
เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้มีการประสานการ
ด�ำเนินงานและการบูรณาการความร่วมมือของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นโดยความเห็น
ชอบของคณะรัฐมนตรีจงึ ได้ออกระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และจัดตั้ง “คณะ
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน” โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นประธาน ในปี 2554
และอนุมัติกรอบงบประมาณ 180 ล้านบาท
เพื่อด�ำเนินงานตามข้อเสนอดังกล่าว
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งมีตัวแทนจากองค์กรภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน และนักวิชาการด้าน
เกษตรกรรมยั่งยืนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ได้
ท�ำงานประสานงานเชือ่ มโยงกับภาคส่วนต่างๆ
ผนึกก�ำลังกันขับเคลือ่ นเกษตรกรรมยัง่ ยืน โดย
มีเป้าหมายส�ำคัญอย่างหนึง่ คือ การผลักดันให้
แผนแม่ บ ทของรั ฐ ก� ำ หนดเป้ า หมายเรื่ อ ง

เกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม จนในที่สุด
คณะกรรมการของสภาพัฒน์ฯ และรัฐบาล เห็น
ชอบให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 ก�ำหนดเรื่องการเพิ่มพื้นที่
เกษตรกรรมยัง่ ยืนของประเทศให้ได้อย่างน้อย
5 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2564
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12 จะก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศรวม 10 ยุทธศาสตร์ โดยเนือ้ หา
เรือ่ งการพัฒนาด้านการเกษตร ส่วนใหญ่จะถูก
บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 “การสร้างความเข้ม
แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน”
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับเกษตรกรรมยัง่ ยืนจะถูกบรรจุอยู่
ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 “การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่
แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ ทิศทางหลักของเกษตรกรรมภายใต้
แผนฯ 12 ยังคงเป็นการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารทีต่ อบสนองกับความต้องการของตลาด
และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
มีเป้าหมายให้เศรษฐกิจภาคการเกษตรขยาย
ตัวร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรของเกษตรกรเป็น 59,460 บาท
ต่อครัวเรือนในปี 2564 และก�ำหนดการขยาย
พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้รูปแบบต่างๆ
เช่น เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เพิ่มเป็น 5 ล้านไร่ในปี
2564 โดยอาศัยการขับเคลื่อนตามแนวทาง
ต่างๆ เช่น

- ขับเคลื่อนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง เครื อ ข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นและศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่
- ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยสร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ผ่านมาตรการการเงินการคลัง พัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานและการส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี
ส่วนร่วม
- การพัฒนาระบบข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน การสร้าง
องค์ความรู้ การสนับสนุนเงินทุนในลักษณะสินเชื่อสีเขียว
ที่จูงใจการผลิตและการส่งเสริมการตลาด
- ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทดแทนสารเคมีการเกษตรให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างโครงการภายใต้แนวทางนี้ เช่น การส่งเสริม
พืน้ ทีต่ น้ แบบ จังหวัดยโสธรเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
หากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้
เป็ น ไปตามเป้ า หมาย พื้ น ที่ เ กษตรกรรมยั่ ง ยื น ของ
ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ
3.3 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ
“คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน” ได้ร่วมกันท�ำงานอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ แม้ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายคณะใน
ระหว่างปี 2554-2560 โดยนอกเหนือจากการผลักดันแผน
ระดั บ ชาติ ดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง มี บ ทบาทในการขั บ เคลื่ อ น
เกษตรกรรมยั่งยืนอีกหลายประการ ตัวอย่างเช่น
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- เสนอแนะและสนับสนุนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องออกมาตรการ Green Credit เพื่อให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำแก่เกษตรกรและผู้ประกอบ
การที่ท�ำเกษตรกรรมยั่งยืน
- เสนอแนะให้ ก ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จดั ท�ำเป้าหมายเกษตรอินทรียท์ เี่ ป็นรูป
ธรรม โดยกรมการข้าวได้ริเริ่มโครงการนาข้าว
อินทรีย์ 1 ล้านไร่ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ พร้อม
ให้งบประมาณสนับสนุนแก่ชาวนา 2,0004,000 บาทต่อไร่ ในการปรับเปลีย่ นจากการท�ำ
นาเคมีไปสู่นาอินทรีย์
- ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านเกษตรกรรม
ยั่งยืนท�ำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เสนอ
ร่าง พ.ร.บ. เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสร้างกลไก
และสถาบันที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่ ง ยื น ในระยะยาว โดยคณะ
รัฐมนตรีได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวในวัน
ที่ 18 มิถุนายน 2561 แต่กระบวนการทาง
กฎหมายต้องใช้เวลานาน ท�ำให้ไม่สามารถผ่าน
เป็นกฎหมายได้ส�ำเร็จ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรในรัฐบาลชุดต่อมา ได้
แถลงต่อสาธารณะว่าจะผลักดันร่างกฎหมาย
ดังกล่าวต่อ

อนาคตเกษตรกรรมยั่งยืนต้องไปไกลกว่า 5 ล้านไร่

การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได้กลายเป็นวาระของโลก เช่นเดียวกับ
ทิ ศ ทางของเกษตรกรรมที่ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นไปสู ่ ร ะบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เมือ่ เร็วๆ นี้ สหภาพยุโรปได้กำ� หนดเป้าหมาย European
Green Deal โดยให้ประเทศสมาชิกเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรม
อินทรีย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 พร้อมลด
การใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชลงร้อยละ 50 เช่นเดียวกับรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของประเทศอย่างก้าว
กระโดดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ
พร้อมลดการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ทีเ่ ป็นอันตรายลงให้เหลือ
ครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2583
สภาผูแ้ ทนราษฎรของไทยได้แสดงวิสยั ทัศน์เดียวกัน โดย
ลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 423 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2561 เห็นชอบรายงานและข้อเสนอของ “คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมี ใน
ภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร” เสนอต่อรัฐบาลให้เดิน
หน้าปรับเปลีย่ นประเทศไทยไปสูก่ ารพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ให้ได้ 100% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดภายในปี 2573
การสร้างระบบเกษตรกรรมและอาหารทีย่ งั่ ยืนไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีดังกล่าว ก็
เป็นสิ่งไม่อาจหยุดยั้งได้เช่นเดียวกัน

60

61

‘เมื่อต้นผักงัด
กับเหล็กกล้า’
การปกป้อง
ชุมชนอาหาร
ของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์
สนามชัยเขต
พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน1
สุนทร คมคาย2
ศิริวรรณ สิทธิกา

1
2

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว จ.ปราจีนบุรี
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‘เมื่อต้นผักงัดกับเหล็กกล้า’ การปกป้องชุมชน
อาหารของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
‘สนามชัยเขต’ ในความรับรูโ้ ดยทัว่ ไปอาจ
เป็นอ�ำเภอหนึง่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ในหมู่
ผู้สนใจเรื่องพืชผักปลอดเคมี สนามชัยเขตคือ
แหล่งผลิตพืชผลจากเกษตรอินทรีย์แหล่งใหญ่
ของเมืองไทย ที่ไม่ได้หมายความแค่อ�ำเภอ
สนามชัยเขต แต่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 จังหวัด
คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
นครนายก ซึ่ ง มี ส มาชิ ก เกษตรกรอิ น ทรี ย ์
กระจายตั ว อยู ่ และใช้ ชื่ อ รวมกั น ว่ า ‘กลุ ่ ม
เกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต’ ส่งผลผลิตจาก
เครือข่ายไปสู่ผู้บริโภคที่เห็นความส�ำคัญของ
อาหารปลอดภัย ทั้งผู้บริโภคในชุมชน ตลาดสี
เขียว ห้างร้านต่างๆ ในหลายมุมเมือง ไปจนถึง
ต่างประเทศ เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบและแรงบันดาล
ใจของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์อีกหลายแห่งของ
เมืองไทย ในการน�ำองค์ความรูแ้ ละกระบวนการ
จัดการไปสร้างสรรค์พื้นที่เกษตรอินทรีย์ใน
ชุมชนของตนเอง
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ต้นทุนทรัพยากร
ที่ต้องถูกจัดสรรอย่างถูกทาง

ชุมชนอาหารในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอสนามชัยเขต
เริ่มต้นขึ้นราวปี พ.ศ.2500 ในยุค ‘สัมปทาน
เถื่อน’ ที่การพัฒนาอย่างผิดที่ผิดทางท�ำให้
พื้นที่ป่าเสียหายอย่างรุนแรง เพราะถูกแทนที่
ด้วยพืชเศรษฐกิจอย่างมันส�ำปะหลัง ปอ ข้าวโพด
หลังจากนัน้ ในปี 2524 เกษม เพชรนที นักพัฒนา
อิสระจากมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานกรมป่าไม้
และใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านยางแดง
ต�ำบลคูย้ ายหมี อ�ำเภอสนามชัยเขต ชุมชนใหม่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมที่ชาวบ้านจาก
หลายจั ง หวั ด อพยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐาน ผู ้ ค นใน
ชุมชนต่างคนต่างอยู่และมีหนี้สินนอกระบบ
เพราะถูกขูดรีดดอกเบี้ยอัตราสูง โจรผู้ร้าย
ชุกชุม และมีภาวะขาดแคลนอาหาร ความ
ยากจนนี้ส่วนหนึ่งมาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

แล้วขาดทุน เพราะไม่สามารถก�ำหนดราคา
ผลผลิตได้เอง
ความไม่พอเพียงด้านปัจจัยสี่ หนีส้ นิ และ
ความไม่มั่นคงในเรื่องที่ดินท�ำกิน เนื่องจาก
เพาะปลูกในพื้นที่ไร้เอกสารสิทธิ์ ท�ำให้คุณ
เกษมรวบรวมกลุ ่ ม ชาวบ้ า นยางแดง เขี ย น
โครงการพั ฒ นาชนบทแควระบม-สี ยั ด ไป
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรแตร์เดซอมม์
(Terre des Hommes) และโครงการปฏิรูป
การเกษตรและพัฒนาชนบท (WCARRD) เพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มีอาหารการกินพอ
เพียงในครอบครัวก่อน แล้วจึงค่อยๆ สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชมุ ชนเพือ่ จัดการปัญหาต่างๆ
ในพื้นที่
ในช่วงปี 2529 ‘กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาบ้านยางแดง’ ถูกน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือ
วางพื้ น ฐานเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ และเป็นแนวทางการแก้
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ปัญหาระยะยาว ด้วย ‘ทุนภายใน’ ที่ชุมชนมี
อยู่ ท�ำให้ชมุ ชนเข้าใจถึงรากของปัญหาไม่วา่ จะ
เป็นภาวะความยากจน ขาดแคลนอาหาร หนี้
สิน และความเจ็บป่วย ว่ามีตน้ ตอมาจาก ‘การ
ขาดความมั่นคงทางอาหาร’ เป็นส�ำคัญ แล้ว
เชื่อมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
(ประเทศไทย) ในปี 2532 โดยการสนับสนุนทุน
จากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา
จากนั้นในปี 2535 ทางกลุ่มจึงได้เริ่มเก็บ
สะสมเมล็ดพันธุแ์ ละขยายองค์ความรูต้ า่ งๆ ที่
มีไปสู่ชุมชนใกล้เคียง จนเกิดเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพือ่ การพัฒนา 12 กลุ่ม ในต�ำบลคู้
ยายหมีและต�ำบลลาดกระทิง และรวมตัวกัน
จัดตั้งเป็น ‘เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
จังหวัดฉะเชิงเทรา’ ในปี 2539
กระทั่งปี 2540 มีการเชื่อมโยงการแก้
ปั ญ หากั บ หลายภาคส่ ว น และได้ รั บ การ
สนับสนุนจากกองทุนเพือ่ การลงทุนเพือ่ สังคม
(SIF) เกิดการสร้างอาชีพในชุมชนอย่างการตัด
เย็บผ้า เพาะเห็ด พึ่งพาฐานทรัพยากรที่มีอยู่

ด้วยการปลูกผักยืนต้นเพื่อกินยอด น�ำผักป่า
มาปลูกในพืน้ ทีบ่ า้ น และปลูกป่าไม้ใช้สอยเพือ่
ฟื้นฟูระบบนิเวศ
จนในปี 2544 มีการจัดตั้ง ‘กลุ่มเกษตร
อินทรียส์ นามชัยเขต’ ขึน้ เพือ่ ปรับการผลิตของ
สมาชิกมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ โดยเข้าร่วม
โครงการน�ำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ของเกษตรกรรายย่อยภูมนิ เิ วศน์ฉะเชิงเทรา ซึง่
ท�ำให้เกษตรกรในเครือข่ายมีเงินทุนหมุนเวียน
และภายหลังได้จดั ตัง้ เป็น ‘กองทุนเกษตรกรรม
ยั่ ง ยื น เครื อ ข่ า ยเกษตรกรรมทางเลื อ ก
จ.ฉะเชิงเทรา’ ด้วยความหวังที่จะสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและรายได้ ไปพร้อมกับ
ฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและพันธุกรรม
ท้องถิ่นเอาไว้
เป็นเวลามากกว่า 1 ทศวรรษแล้ว ที่ ‘แผน
อาหารเพื่อสุขภาวะ ส�ำนัก 5 สสส.’ ได้ท�ำงาน
กับภาคีเครือข่ายทีข่ บั เคลือ่ นร่วมกับกลุม่ ผูผ้ ลิต
เกษตรกรยัง่ ยืน ตลาดสีเขียว และกลุม่ เกษตรกร
มากกว่า 80 กลุ่ม รวมถึงกลุ่มเกษตรอินทรีย์
สนามชัยเขตด้วย

ปรับเพื่อเปลี่ยน เรียนรู้
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกว่าเดิม

พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน เข้ามาท�ำงานใน
สนามชัยเขตราวปี 2540 เพื่อเสริมการท�ำงาน
ของเกษม เพชรนที และนันทวัน หาญดี สอง
นักพัฒนาอิสระรุน่ พี่ เธอเล่าให้ฟงั ว่า “งานของ

เรามี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เกษตรกรหรือชาวบ้าน ให้มีศักดิ์ศรี สร้างที่พึ่ง
ให้กับตนเองหรือชุมชนของตัวเองได้
“ตอนต้นที่เราเข้ามา เรามีเป้าหมายเพื่อ
พออยู ่ พ อกิ น จนในยุ ค หลั ง เราเริ่ ม เห็ น ว่ า
เกษตรอินทรียส์ ามารถลดต้นทุนทีแ่ ท้จริง และ
เป็นรูปแบบของเกษตรอนาคต ที่ท�ำให้เราพึ่ง
ตนเองได้มากขึ้น มีเรื่องการจัดการตลาดและ
เรือ่ งความปลอดภัยทีช่ ดั เจนมากขึน้ จนมาช่วง
หลังๆ เราก็พูดเรื่องสภาพแวดล้อม เพราะ
เกษตรอินทรีย์ตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้ อ มด้ ว ย และเป็ น การตั้ ง รั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ดี”
การคลุกคลีอยูก่ บั เกษตรกรและเครือข่าย
มานานกว่า 20 ปี ท�ำให้เธอมองเห็นทั้งปัญหา
ในอดีตและการเติบโตอย่างแข็งแรงของกลุ่ม
รวมถึงกระบวนการปรับตัวของเกษตรกรจาก
การท�ำเกษตรเคมีมาสู่เกษตรอินทรีย์
“เราเริม่ จากนาข้าวก่อน เกษตรกรจ�ำนวน
มากมีปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการ
ท�ำเกษตร กับเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะถ้าเรา
ท�ำการเกษตรตามระบบใหญ่ เราเลี่ยงไม่ได้
เพราะมันมาเป็นแพ็กเกจ มีการส่งเสริมให้ใช้
เคมี ใช้เมล็ดพันธุ์จากเขา ในช่วงที่เราเข้ามา
เปลี่ ย น เกษตรกรจ� ำ นวนหนึ่ ง ต้ อ งการหา
ทางออกพอดี
“จากนั้นเราเริ่มท�ำพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้
มีความหลากหลายขึ้น จากที่เคยท�ำนาข้าว
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อย่างเดียว เราเพิ่มการปลูกผัก การดูแลไม้ผล
หรือผลิตอย่างอื่นให้ครบรอบการใช้ที่ดินมาก
ขึน้ ซึง่ ท�ำให้มผี ลดีตอ่ เนือ่ งกัน การใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ก็ดี การหมุนเวียนธาตุอาหารในดินก็ดขี น้ึ
สร้างอาหารและรายได้ไปพร้อมกัน
“ต่อมาเราท�ำเกษตรอินทรีย์แบบขอรับ
รองมาตรฐานและเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
สภาพพื้ น ที่ พื ช ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ ป ลู ก จะมี อ ยู ่
ประมาณ 200 ชนิด และปลูกข้าวที่มีอยู่ใน
พืน้ ที่ อย่างข้าวเหลืองปะทิว ข้าวมะลิแดง แล้ว
ต่อยอดเรื่องการปลูกผักพื้นบ้าน เช่น ผักกูด
ชะมวง ต�ำลึง สายบัว ยอดแต้ว หน่อไม้ ถั่ว
ฟักทอง
“ตอนนีเ้ ครือข่ายเรามีอยู่ 4 จังหวัด ใช้ชอื่
กลุ่มว่าสนามชัยเขต เพื่อจะบอกว่าเราเริ่มก่อ
ตัง้ กลุม่ กันทีน่ ี่ แล้วขยายออกไปสร้างเครือข่าย
ที่เข้มแข็งหลากหลาย ท�ำงานกับโรงพยาบาล
โรงเรี ย น ชุ ม ชน ไปจนถึ ง หน่ ว ยงานรั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง”
‘การท�ำงานแบบมีส่วนร่วม’ คือสิ่งที่นัก
พัฒนาอิสระทัง้ สามยึดเป็นแนวทางการท�ำงาน
เพื่อให้เกษตรกรได้ร่วมคิด ร่วมท�ำ  และร่วม
ตัดสินใจ เพราะท�ำให้ชาวบ้านเข้าใจงานพัฒนา
มากขึ้น ดีกว่าการเติบโตโดยท�ำตามค�ำชี้แนะ
อยู่ถ่ายเดียว
คณะท� ำ งานของกลุ ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย ์
สนามชัยเขต แบ่งเป็น 5 ฝ่าย คือคณะกรรมการ
บริหาร, ฝ่ายส่งเสริม, กรรมการควบคุมภายใน
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ซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจฟาร์ ม และรั บ รองฟาร์ ม ,
กรรมการจัดการผลผลิตที่ดูแลเรื่องการตรวจ
สอบคุ ณ ภาพและการตลาด และกรรมการ
สื่อสารรณรงค์
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การรวมกลุ ่ ม และระดมทุ น
ภายในเป็นกองทุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อ
การพึ่งตนเอง ท�ำให้กลุ่มก�ำหนดทิศทางการ
พัฒนาของตัวเองได้ มีโครงสร้างที่เกี่ยวพัน
ตั้งแต่ต้นทางการผลิต การจัดการผลผลิตไปสู่
ตลาด การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ในเมื อ ง ไปจนถึ ง ต่ า ง
ประเทศ
“สิ่งที่เราท�ำคือ พื้นที่ต้นแบบ เรามองว่า
ประเทศไทยร�ำ่ รวยเรือ่ งพืชอาหาร เราต้องการ
ให้บ้านเมืองนี้ลุกขึ้นมาชูเรื่องอาหารเป็นหลัก
เพราะคืออนาคตที่เราจะอยู่รอด เราท�ำโดยที่
ไม่สนใจว่ารัฐจะท�ำหรือไม่ท�ำ  แต่ต้องการให้
ชุมชนหรือใครทีล่ กุ ขึน้ มาท�ำ พึง่ ตนเองได้ และ
เมื่อเกิดชุมชนแบบนี้ขึ้น วันหนึ่งรัฐจะเห็นและ
น�ำรูปแบบไปใช้ได้ เราผลักดันให้เกิดกระแส
ยอมรับเกษตรอินทรีย์ การท�ำงานแบบกลุ่ม
ท�ำให้เกิดการรวมกลุม่ ขึน้ มากมาย บางกลุม่ ท�ำ
ตั้ ง แต่ ส ่ ง เสริ ม เรื่ อ งการผลิ ต เรื่ อ งระบบ
มาตรฐาน รวบรวมผลผลิต และขายผลผลิตให้
กับสมาชิก”
อย่างเช่นสมาชิกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์
สนามชัยเขต ประมาณ 600 คนในปัจจุบนั 397

คนมีการรับรองมาตรฐานสากล (IFOAM, EU,
COR) และระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
(PGS) ที่เหลือเป็นสมาชิกทั่วไป บทบาทของ
พวกเขาในฐานะเกษตรกรผู้ผลิต คือท�ำความ
เข้าใจระบบเกษตรอินทรีย์ รักษามาตรฐานการ
ผลิตไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน ยกระดับหรือพัฒนา
ศักยภาพตัวเองให้ขึ้นมาเป็นแกนน�ำหรือเป็น
คณะท�ำงานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามทักษะ
ทีเ่ ชีย่ วชาญให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ และมีสว่ นร่วมในการ
ขับเคลือ่ นงานพัฒนา ขยายฐานสมาชิกเกษตร
อินทรีย์ เช่น รัญจวน บุญมาก เชี่ยวชาญการ
ท�ำแปลงปลูกพืชหมุนเวียน สามารถปลูกพืชผัก
ในผืนดินขนาด 1 ไร่ ได้มากกว่า 30 ชนิด และ
ยังเลีย้ งปลา เลีย้ งเป็ดเลีย้ งไก่ดว้ ย ส่วนเอือ้ งฟ้า
ช�้ ำ เกตุ เชี่ ย วชาญด้ า นการตั ด แต่ ง ผั ก คั ด
คุณภาพผัก และรูส้ รรพคุณผักพืน้ บ้านดี ท�ำให้
เธอแนะน�ำผูบ้ ริโภคในการประกอบอาหารและ
ประยุกต์ท�ำเมนูใหม่ๆ ได้ หรือยุพิน คะเสนา

เป็นทีมพีเ่ ลีย้ งคอยอบรมให้ความรู้ และให้คำ� แนะน�ำแก่เครือ
ข่ายในพื้นที่ใหม่เรื่องการแปรรูปผลผลิต และสอิ้ง สุริยา ที่
น�ำทักษะมาแปรรูปท�ำขนมจีน ท�ำข้าวต้มมัดใบกระพ้อ
เป็นต้น
“เรือ่ งนีม้ สี องอย่างคูก่ นั หนึง่ คือ เขารูถ้ งึ ศาสตร์การเป็น
ผูผ้ ลิต สองคือ เขารูจ้ กั ศักยภาพ รูส้ ทิ ธิและหน้าทีข่ องตัวเอง
รูว้ า่ ตัวเองท�ำได้มากกว่าการเป็นคนผลิต ด้วยการสร้างให้เขา
เป็นเจ้าของชุมชน เป็นเจ้าของกลุ่ม มีส่วนร่วมในทุกอย่าง
เวลาเกิดวิกฤติ เกษตรกรทีน่ ไี่ ม่เคยขอเงินเยียวยาจากรัฐบาล
ตอนน�้ำท่วมปี 2554 เราได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้เครือข่ายใน
จังหวัดอื่นๆ เพราะเรามีคลังส�ำรองพันธุกรรม หรือตอน
โควิด-19 เกษตรกรรู้สึกได้ว่า ตัวเองก�ำลังจะผลิตอาหารส่ง
ให้กับผู้บริโภค”

จากสนามชัยเขต
สู่มือผู้บริโภคไร้พรมแดน

เกษตรกรอินทรีย์ในยุค 20 ปีก่อนที่ค�ำว่า ‘ผักปลอด
สาร’ ยังเป็นเรือ่ งไกลตัว การสร้างความมัน่ คงทางรายได้เป็น
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โจทย์ส�ำคัญ ในช่วงปี 2546-2547 จึงมีการเชื่อมโยง
ช่องทางตลาด ส่งข้าวอินทรีย์ไปยังต่างประเทศผ่าน
สหกรณ์กรีนเนท และอีกหลายช่องทาง ทั้งตลาดค้า
ปลีก เช่น เลมอนฟาร์ม โรงเรียนปัญโญทัย ตลาดนัด
สีเขียวในเมืองและในท้องถิ่นที่อาคารรีเจ้นท์เฮาส์
ราชด�ำริ มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลพุทธ
โสธร และท�ำการตลาดในระบบ CSA จัดส่งผลผลิต
ไปยังสมาชิกที่ช�ำระเงินให้เกษตรกรล่วงหน้า รับจัด
เลีย้ งและท�ำการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และสือ่ สารสร้าง
ความเข้าใจกับผู้บริโภค ผ่านช่องทางเหล่านี้ด้วย
“เราเริม่ จากปลูกข้าวอินทรียส์ ง่ ขายต่างประเทศ
ก็จริง แต่ตอนหลังเราปรับใหม่คือไม่ส่งขายทั้งหมด
เราเก็บผลผลิตข้าวไว้ขายให้กับสมาชิกและคนใน
ชุมชนท้องถิน่ ด้วย ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคของเราจะเริม่ ตัง้ แต่
คนในชุมชน ท�ำตลาดและขายผลผลิตให้ครัวของโรง
พยาบาล ขายให้กับผู้บริโภคในระบบสมาชิกที่อยู่ใน
พื้นที่ข้างเคียง พอได้ผลผลิตเยอะก็ขายเข้าห้างค้า
ปลีก
“แต่กลุ่มของเราจะมีข้อก�ำหนดคือ เราต้องการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารที่ดีให้กับผู้บริโภค
ค้าขายในระบบการค้าที่ยุติธรรม คือผู้บริโภคต้องได้
ราคาไม่สูง แต่ผู้ผลิตก็ต้องไม่ได้ราคาที่ต�่ำ  ดังนั้นเรา
เลยท�ำเรื่องประกันราคา โดยสมาชิกผู้ผลิตค�ำนวณ
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ต้นทุนและตั้งราคา จนกลายเป็นข้อมูลอ้างอิง
ที่เกษตรกรแหล่งอื่นมาถาม แต่ราคาที่เราขาย
ให้กบั ผูบ้ ริโภคเป็นราคาทีใ่ ครๆ ก็กนิ ได้ รวมทัง้
ข้าว ไข่ หรือเนื้อสัตว์ที่เรามี
“ตอนที่เราเริ่มขายผักในตลาดสีเขียวที่
รีเจ้นท์เฮาส์ คนจะบอกว่าท�ำไมเราขายผักถูก
มาก เป็นนโยบายของเราที่ต้องการให้คนทุก
กลุ่มได้กินผักที่ปลอดภัย เพราะตอนมาขาย
แรกๆ กลุ่มคนใช้แรงงาน อย่างคนงานรับจ้าง
แม่บ้าน เขาเห็นตลาดเขียว ก็คิดว่าของต้อง
แพงเพราะขายในตึกกลางเมือง ไม่กล้าซื้อ
ตอนหลังเขามาแอบมอง มาถามเพราะอยาก
ได้พริก อยากได้มะละกอไปท�ำส้มต�ำ  พอรู้
ราคาก็กล้าซื้อ บอกว่าเป็นราคาที่เขากินได้”
แต่ความยากอย่างหนึง่ ของการท�ำเกษตร
อินทรียซ์ งึ่ ต้องสอดคล้องกับระบบนิเวศคือ จะ
มีผกั พืน้ บ้านทีผ่ บู้ ริโภคอาจไม่รจู้ กั หรือนิยม จึง
เป็นโจทย์หนิ ในการท�ำให้ผบู้ ริโภคหันมากินผัก
เหล่านี้ เพราะเมื่อคนกินเป็น ผักที่ปลูกขายได้
ก็จะช่วยส่งเสริมการปลูกของเกษตรกร
“การท� ำ ให้ ค นรู ้ จั ก กิ น เราใช้ ห ลายวิ ธี
อย่างสาธิตการปรุง แนะน�ำเมนู ตอนที่เราท�ำ
ผั ก ส่ ง เลมอนฟาร์ ม เมื่ อ ก่ อ นจะมี ผั ก จ� ำ กั ด

เพราะลูกค้าจะถามถึงอยู่ไม่กี่อย่าง แต่หลังๆ
เราขายผักได้เกือบร้อยชนิดเลย เพราะเราท�ำ
เมนูให้คนรู้จักกินมากขึ้น อย่างเอาผักหลาย
ชนิดไปอบแบบผักโขมอบชีส ท�ำให้ดูทันสมัย
คนเมืองกินได้”
นอกจากการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านช่อง
ทางตลาด การเปิดพืน้ ทีแ่ หล่งผลิตให้คนเข้ามา
มีประสบการณ์สัมผัส ‘ของจริง’ ก็เป็นอีกหนึ่ง
วิธี เพื่อสร้างผู้บริโภคอินทรีย์หน้าใหม่เช่นกัน
“เราเริม่ จากพากลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ าซือ้ ผักไป
ทัวร์แปลง ไปดูว่าผักพื้นบ้านตามฤดูกาลออก
อย่างไร เอามาปรุงเป็นอะไรได้บ้าง ความ
อร่อยอยูต่ รงไหน อยูท่ คี่ วามสดใหม่ของผัก ผัก
ที่ปลูกโดยระบบธรรมชาติจะอร่อยกว่าผักที่
ปลูกด้วยเคมี
“พอเราท�ำแบบนี้ก็มีคนสนใจไปทัวร์วิถี
การท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ได้ เรี ย นรู ้ จ ากแปลง
เกษตรอินทรีย์ เรียนรู้เรื่องปุ๋ย การปรุง การ
แปรรูปอาหาร การท�ำขนมจากวัตถุดบิ อินทรีย์
ไปจนถึงการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ คนในเมืองจะ
ชอบ เพราะท�ำให้เขาได้รู้ว่าผักพื้นบ้านอร่อย
และมีคุณค่าทางโภชนาการ”

พลังของต้นผักของัดกับเหล็กกล้า

นับจากเข้าร่วมโครงการน�ำร่องของเครือ
ข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเมื่อปี 2547 มาถึง
ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตไม่ได้
รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการใดอีก

เป็นบทพิสูจน์ว่า กลุ่มและเครือข่ายซึ่งมีการบริหาร
จัดการทีด่ ี จะอยูร่ อดได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาทุนจากภายนอก
ตอบโจทย์ในพื้นที่ว่า ‘เกษตรอินทรีย์ ท�ำให้คนกินดี
ปลอดภัย สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน’ ได้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
แต่ถึงแม้ว่าพื้นที่เกษตรอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
อย่างเห็นชัด แต่นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกของรัฐ ก็ยังเป็นภัยคุกคามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
โดยเฉพาะการเกิดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน
จนถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) ซึ่งผังเมืองรวมเปิดโอกาสให้เปลี่ยนพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมได้ ในปี 2550
“ก่อนที่ EEC จะเข้ามา ทุกพื้นที่เขตตะวันออกถูก
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอยูแ่ ล้ว จึงมีอตุ สาหกรรม
ต่างๆ เกิดขึ้นเยอะมาก ชาวบ้านต้องเผชิญกับการปน
เปื้อนโลหะหนักในแหล่งน�้ำ  มลภาวะทางกลิ่น เสียง
กระทั่งน�้ำฝนก็ใช้ไม่ได้”
“ตอนที่เราสู้กันหนักคือ เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่
ไม่ใช่สู้ด้วยการปะทะ เราใช้กระบวนการชุมชนในการ
เรียนรู้ปัญหาและหยิบยกศักยภาพของพื้นที่ในการเป็น
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แหล่งอาหารขึน้ มาต่อสู้ โดยเฉพาะเรือ่ งเกษตร
อินทรีย์ที่เราปักหลักท�ำมาก่อนแล้ว จนมีการ
ผลิตอาหารที่ดี ส่งไปขายในพื้นที่ข้างนอก ใน
เมือง และต่างประเทศด้วย”
แต่การเป็นแหล่งผลิตผลผลิตอินทรีย์ที่
สร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจได้น้ัน ยังเสียงไม่ดัง
พอจะท�ำให้ผู้ก�ำการตัดสินใจไว้ในมือได้ยิน
กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตจึงเข้าร่วมกับ
‘เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวัน
ออก’ จัดท�ำแผนกลยุทธ์ระดับภาค ผนึกก�ำลัง
ปกป้ อ งพื้ น ที่ อ าหาร เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผื น ดิ น ที่ ท� ำ
เกษตรกรรมกลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และ
ใช้ ศั ก ยภาพของกลุ ่ ม ที่ มี อ ยู ่ จั ด การกั บ ภั ย
คุกคามจากนโยบายรัฐที่ไม่เอื้อต่อการรักษา
ฐานทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นภาคตะวันออก ทัง้ การ
ขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สร้างต้นแบบ
การจัดการผลผลิตผ่านระบบกลุม่ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
ถึงปลายน�้ำ  การแสดงศักยภาพในการรักษา
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ฐานทรัพยากร ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล น�ำ
เสนอความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ไม่ว่าจะข้าวหอมมะลิ มะม่วงแปดริ้ว
เห็ดฟาง ที่สร้างรายได้รวมกันหลายแสนล้าน
บาทต่อวัน รวมถึงพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสุขภาพ เป็นการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรม
ท้องถิ่นโดยใช้พลังความเข้มแข็งของชุมชน
นอกจากนีย้ งั จัดท�ำการประเมินผลกระทบ
สุขภาพในระดับชุมชน (CHIA) ของโครงการโรง
ไฟฟ้าฯ หลังจากพบว่าการประเมินผลกระทบ
ด้ า นสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม (EHIA) ของ
โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานความร้ อ น 600
เมกะวัตต์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบิดเบือน
ความจริงหลายประการเพื่อให้โครงการผ่าน
การอนุมตั ิ เพือ่ แสดงให้เห็นศักยภาพของพืน้ ที่
และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องคนในชุ ม ชน
ปัจจัยอะไรบ้างทีม่ ผี ลต่อสุขภาวะ และโครงการ
โรงไฟฟ้าฯ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ

คนในชุ ม ชนอย่ า งไร น� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนด
แนวทางการพัฒนาชุมชนด้วยชุมชนเอง และ
ใช้กลยุทธ์รับมือกับทุนใหญ่ด้วยความหลาก
หลายของอาหาร สือ่ สารกับผูบ้ ริโภคและสังคม
วงกว้างผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และวิ ถี วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนเกษตรกรรมที่
สืบทอดมายาวนาน

จากเคมีสู่อินทรีย์ วิถีที่ไม่หวนคืน

สุนทร คมคาย เป็นนักต่อสูแ้ ห่งภาคตะวัน
ออก ทีต่ อ่ ต้านโครงการโรงไฟฟ้าฯ อย่างสุดตัว
โดยปั ก หลั ก คั ด ค้ า นอยู ่ ที่ ต� ำ บลเขาไม้ แ ก้ ว
อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บ้านเกิด
หลังจากเคยต่อต้านคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวลมาก่อนหน้าแล้ว จนเปลีย่ นหนทางชีวติ
ไปอย่างสิ้นเชิง จากเจ้าของร้านเคมีเกษตร มา
สู่แกนน�ำเกษตรอินทรีย์ ที่ชูเรื่องความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ผลิตอาหารเป็นอาวุธในการ
ปกปักบ้านเกิดของตนเอง
สุนทรเคยเป็นมนุษย์กรุงเทพฯ มาก่อน

เขาเป็นเซลส์ขายปุ๋ยเคมีจนอายุ 35 แล้วจึง
กลับมาเปิดร้านเคมีเกษตรอยูท่ เี่ ขาไม้แก้ว บ้าน
เกิด
“ความใฝ่ฝันของเซลส์คือได้เป็นเจ้าของ
ร้านขายยา พอเรากลับบ้านก็มาเปิดร้านเคมี
เกษตร และท�ำสวนผลไม้ไปด้วย ปลูกมะละกอ
ท�ำไร่อ้อย ไร่มันส�ำปะหลังแบบเคมี ผลผลิตดี
แต่พอมีโรงไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งอยู่ข้างๆ ชาว
บ้านก็เรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการที่ไม่
โปร่งใส เราเป็นหัวหน้าชมรมเขาไม้แก้ว พาคน
ไปเรียกร้องที่ศาลากลาง แต่ปราศรัยไม่เป็น ก็
มี ค นประสานให้ พี่ นั น (นั น ทวั น หาญดี
นักพัฒนาอิสระ) มาช่วยไฮด์ปาร์ก เพราะตอน
นัน้ พีน่ นั ท�ำเรือ่ ง CHIA วิเคราะห์ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมของแต่ละชุมชน”
การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่
ท� ำ ให้ ทั้ ง สองรู ้ จั ก กั น และท� ำ ให้ สุ น ทรเริ่ ม
ท�ำความรู้จักเกษตรอินทรีย์ แต่จุดที่เขายืนอยู่
ทางฝัง่ เคมีในเวลานัน้ มัน่ คงนัก “ในสายตาของ
นักเคมี เกษตรอินทรียเ์ ป็นเรือ่ งหลอกลวง” แต่
ค�ำชวนของนันทวันให้เขามาท�ำเกษตรอินทรีย์
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ดู ท�ำให้เขารับค�ำด้วยความเกรงใจ
“คิดว่าท�ำก็ได้ (หัวเราะ) ชวนแกนน�ำม็อบมา
ท�ำด้วยกัน 4-5 คน แต่ในใจไม่เชื่อหรอก เพราะเรา
ท�ำเคมีก็ได้ผลผลิตดีอยู่แล้ว ท�ำไปแบบเพื่อน ไม่ได้
คิดท�ำเป็นธุรกิจ เพราะตอนนัน้ ผมท�ำพืชไร่อยู่ 500600 ไร่ แต่พอท�ำไปแล้วเราเห็นว่ามันดี มันไปได้
เลยชวนนายก อบต. ที่อยู่ในทีมคัดค้านโรงไฟฟ้า
มาท�ำอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ให้ชาวบ้าน เชิญพี่
นัน (นันทวดี) พี่ต้อย (พลูเพ็ชร) มาเป็นวิทยากร
ปรากฏว่าอบรมเสร็จชาวบ้านอยากลองท�ำบ้าง ผม
มีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ติดกับ อบต. เลยให้มาลองท�ำ
ทั้งปลัด อบต. หัวหน้ากองคลัง เจ้าหน้าที่ และชาว
บ้าน”
ผลผลิตแรกของเกษตรกรอินทรีย์มือใหม่ที่
ปลูกกันแบบ Farm Sharing ไม่เพียงแค่เก็บกินได้
เท่านั้น หากแต่ขายท�ำรายได้ดีด้วย จึงเกิดการ
อบรมรุ่นที่ 2 และเริ่มมีคนเข้าสู่กลุ่มท�ำเกษตร
อินทรียเ์ พิม่ ขึน้ ทว่าสุนทรก็ยงั เปิดหน้าร้านขายเคมี
เกษตรอยู่
“พีน่ นั ทักว่า จะดีเหรอทีท่ ำ� เกษตรอินทรียแ์ ล้ว
เปิดร้านขายยาเคมีไปด้วย ผมเลยบอกว่าถ้าอย่าง
นั้นเลิกก็ได้ เพราะตอนนั้นเรื่องเกษตรอินทรีย์เริ่ม
เป็นรูปเป็นร่าง และเราไม่ได้ใส่ใจเคมีแล้ว”
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หลังจากเปลีย่ นวิถแี บบหักศอก สุนทรผลักดัน
เรื่องเกษตรอินทรีย์เต็มตัว และท�ำงานในระดับ
จังหวัดร่วมกับกลุ่มนักพัฒนา จนกลุ่มเริ่มเป็นรูป
เป็นร่าง ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวต้านโรงไฟฟ้าของ
เขา ช่วยเรียกแขกเข้ามาหน้างานและกลายเป็นร่วม
หัวจมท้ายช่วยกันเดินหน้าเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่อ
“ช่วงปี 2556 ผมค่อนข้างจะบูก๊ บั โรงไฟฟ้า เลย
เริ่มมีคนเข้ามาหา แล้วเขาเห็นว่าเราท�ำเรื่องเกษตร
อินทรีย์อยู่ เลยมีการขยายผลไปที่ชุมชนของเขา
อย่างต�ำบลนนทรี ลาดตะเคียน วังดาล ดงบัง วัง
ตะเคียน วังท่าช้าง ไปถึงอ�ำเภอนาดีกับอ�ำเภอ
ประจันตคาม”

การตลาดแบบเครือข่าย

แรกเริม่ นัน้ ผักของเกษตรกรอินทรีย์ ต�ำบลเขา
ไม้แก้ว เป็นผักทีอ่ ยูใ่ นความต้องการของตลาด โดย
มากเป็นผักจีนอย่างกะหล�่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ผัก
กาดขาวฮ่องเต้
“ก่อนหน้านี้ ที่สนามชัยเขต สมาชิกส่วนใหญ่
เป็นรายย่อย แล้วมีผสู้ งู อายุ เขาจะปลูกผักพืน้ บ้าน
พวกหน่อข่า ผักแต้ว ทางเราปลูกผักจีนกันเพราะ
เห็นว่ามีตลาดใหญ่รองรับอยู่ แต่ตอนหลังเราก็
เลียนแบบปลูกผักพื้นบ้านกับเขาด้วย (หัวเราะ)”

การท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ คื อ การน� ำ เอา
ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ แต่การจะให้ได้ผลผลิต
ที่ดี ก็ต้องอาศัยนวัตกรรมด้วย ซึ่งไม่ได้หมาย
ถึงสิ่งประดิษฐ์ หากแต่เป็นองค์ความรู้ในการ
จัดการให้เอือ้ ต่อธรรมชาติของพืชผักชนิดนัน้ ๆ
“เราต้องรูจ้ กั ผัก มันจะมีฤดูของมัน ถ้าช่วง
หนาว โรคแมลงที่เคยรุนแรงจะน้อยลง ผักจะ
งาม ผักบางชนิด เช่น ผักบุ้ง ไม่ชอบอากาศ
หนาว จากที่เคยปลูก 18 วันแล้วเก็บได้ พอ
หน้าหนาว 25 วันแล้วยังเก็บไม่ได้เลย
“ผมไม่ ไ ด้ ป ลู ก ผั ก ชนิ ด เดิ ม ตลอดเวลา
เพราะผมท�ำเอ็มโอยูกบั โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
ส่งผัก 100 ชนิด ระบุเลยว่าปีหนึ่งโรงพยาบาล
จะซื้อกะหล�่ำปลี 4 ตัน ผักกาดขาว 3 ตัน เรา
จะทดกับเขาไว้วา่ ผักชนิดนีจ้ ะออกช่วงนีถ้ งึ ช่วง
นี้ เช่น กะหล�ำ่ ปลีจะเริม่ มีตลุ าคม-เมษายน ผัก
กาดขาวจะออกช่ ว งนี้ นั ก โภชนาการก็ จ ะ
ออกแบบให้เมนูหน้าฝนไม่มีกะหล�่ำปลี”
การโคจรมาพบกับลูกค้ารายส�ำคัญอย่าง
โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะหลังจากทีข่ ยายกลุม่ เกษตรอินทรียไ์ ปยัง
อ�ำเภออืน่ ๆ ในปราจีนบุรี สุนทรได้มโี อกาสพบ

กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ที่อยากท�ำเรื่องเกษตร
อินทรีย์อยู่แล้ว
“ทางอภัยภูเบศรเขาอยากปลูกสมุนไพรอินทรีย์
เลยได้พดู คุยแลกเปลีย่ นกันและท�ำงานร่วมกัน ประกอบ
กับอภัยภูเบศรมีโครงการดูแลอาหารคนไข้ด้วยวัตถุดิบ
อิ น ทรี ย ์ เราจึ ง จั ด ตั้ ง เป็ น เครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย ์
ปราจีนบุรี แล้วจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ ส่งผักส่ง
ผลไม้เข้าครัวโรงพยาบาล และส่งเสริมการท�ำตลาดเขียว
ทั้งในโรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลประจันตคาม โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
“การมีเอ็มโอยูสามารถประกันรายได้ให้กบั ทางกลุม่
เกษตรกร และท�ำให้เรารู้ตลาดแน่นอน แต่ที่ผมคิดว่า
ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ การมี ร ้ า นค้ า หรื อ จุ ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
เกษตรอินทรียใ์ นชุมชน ซึง่ จะช่วยสร้างการเข้าถึงอาหาร
ปลอดภัย ผักอินทรียใ์ นพืน้ ทีไ่ ม่แพง แต่กระบวนการของ
ห่วงโซ่อุปทานท�ำให้แพง สิ่งส�ำคัญที่สุดในตอนนี้ ผมคิด
ว่าเป็นเรื่องการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ความ
แม่นย�ำในการขาย การจัดการหลังเก็บเกีย่ ว การส่งเสริม
การแปรรูป ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้”
นอกเหนือจากการส่งผลผลิตไปยังโรงพยาบาลและ
ท�ำตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ปราจี น บุ รี ยั ง ส่ ง ผลผลิ ต ไปยั ง กลุ ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย ์
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สนามชัยเขต ซึ่งเป็นศูนย์จัดการผักของเครือข่ายผ่านช่อง
ทางตลาดต่างๆ โดยมีการวางแผนการผลิตว่า แต่ละช่วงมี
ความต้องการอย่างไร ด้วยการท�ำงานร่วมกันของเครือข่าย
“เมื่อก่อนชุมชนเราก็มีความขัดแย้งกัน
ที่เชื่อมโยงทั่วถึงนี้เอง ท�ำให้ระบบการผลิตของเกษตรกร พอมีธรรมนูญสุขภาพ ท�ำให้เรารับฟังความคิด
อินทรียส์ นามชัยเขต สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูผ้ ลิต ว่านีค่ อื เห็นกัน อย่างหนึ่งที่เราเขียนไว้ในธรรมนูญ
ทางรอดที่จะเดินต่อไปในวิถีนี้
สุขภาพของหมูบ่ า้ นคือ เรือ่ งวิถวี ฒ
ั นธรรมและ
การศึกษา รือ้ ฟืน้ พิธสี ขู่ วัญข้าวทีบ่ รรพบุรษุ ของ
ธรรมนูญสุขภาพและการกินการอยู่
เราเคยท�ำในงานบุญฮีตสิบสอง คองสิบสี่ กลับ
ที่เชื่อมโยงรากเหง้าและวิถีวัฒนธรรม
มา แล้วท�ำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีการท�ำนา
ไฟในการท�ำงานเพื่อชุมชนของสุนทรไม่ได้จบแค่ผลิต โรงเรียน”
สินค้าเกษตรอินทรีย์ แล้วส่งเข้าตลาด รับเงิน เพราะเมื่อได้
ผืนนาของโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เกิด
คลุกคลีกับท้องถิ่น เขายิ่งอยากใช้ความรู้ที่มีในการพัฒนา จากการท�ำผ้าป่าเพือ่ ทยอยซือ้ ทีน่ ามาให้เด็กๆ
‘บ้าน’ ของตัวเอง
ได้เรียนรู้ และท�ำให้มีคนเข้ามาเยี่ยมชม มา
“ทุ ก วั น นี้ เราท� ำ สามเรื่ อ ง เรื่ อ งแรกคื อ เรื่ อ งเกษตร ด�ำนา เกี่ยวข้าวร่วมกับโรงเรียนเสมอมา
อินทรีย์ เรื่องที่สองคือการพัฒนาชุมชน เรื่องที่สามคือการ
“โรงเรี ย นบ้ า นเขาไม้ แ ก้ ว เป็ น โรงเรี ย น
สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน น�ำทรัพยากรในชุมชนมาพัฒนาเป็น ขยายโอกาส เราได้นามา 8 ไร่ ส�ำหรับปลูกข้าว
สินค้า แต่มเี รือ่ งหนึง่ ทีผ่ มคิดว่าส�ำคัญกว่าเกษตรอินทรีย์ คือ ไปเลีย้ งเด็กนักเรียน แต่กไ็ ม่พอ เพราะเด็กมีตงั้
ชุมชนที่มีรากเหง้า มีวิถีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับรากของ 500 คน เราเลยใช้วิธีท�ำพิธีสู่ขวัญข้าว ขอทอด
บรรพบุรุษ ชุมชนก็เหมือนการเอาคนจากร้อยพ่อพันแม่มา ผ้าป่าข้าวเปลือกจากชาวบ้าน ได้มา 5 ตัน
รวมกัน เหมือนผักตบชวาที่ลอยไปลอยมา แต่พอมันเกิด มากกว่าทีป่ ลูกเองอีก ในงานสูข่ วัญข้าว แต่ละ
ทุกข์ ทุกคนก็ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนตัวเอง
หมู่บ้านจะเอาอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัว
“เราพยายามจะพัฒนาเรือ่ งวิถวี ฒ
ั นธรรม เราเป็นต�ำบล เองมาเสนอ หมู่บ้านนี้มีอ่อมปูนา หมู่บ้านนี้มี
แรกของจังหวัดปราจีนบุรที มี่ ธี รรมนูญสุขภาพต�ำบล” สุนทร ต�ำขนุน เป็นงานบุญใหญ่ ที่ 2-3 ปีหลังมานี้
แย้มให้ฟงั ก่อนจะอธิบายต่อว่าธรรมนูญสุขภาพเป็นเครือ่ ง เริ่มมีคนมาเที่ยวกันมากขึ้น”
มือของ สช. (ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) เป็น
ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนทีค่ นในชุมชนก�ำหนดขึน้ เอง เพือ่
ให้เกิดความสุขทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
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การปลูกฝังความเข้าใจลงในเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่
นอกจากเรื่องวัฒนธรรมและการกินอยู่ สุนทรวาง
เรื่องการเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ ให้เด็กได้ร่วม
ฟืน้ ฟูปา่ ท�ำแนวกันไฟ เก็บขยะในชุมชน ทวงคืนพืน้ ที่
สาธารณะ และน�ำพืชอาหารไปปลูกไว้ตามริมทาง
เพื่อสร้างแหล่งอาหารของชุมชน
“เรือ่ งอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ เด็กๆ จะผลัดกันไปท�ำทุก
ปี เขาจะรูส้ กึ ว่าป่านีเ้ ป็นฝีมอื เขา สมัยแม่เขาเป็นเด็ก
แม่เขาก็เคยท�ำ พอมารุ่นลูกเขาก็ได้ท�ำอีก”
ความหวงแหนชุมชนและการร่วมดูแลทรัพยากร
ชุมชนของคนในชุมชนเอง จึงเป็นอาวุธของชาวบ้าน
ในการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจนชะงักไป
แล้ว แต่ยังมีโรงงานขยะและโรงงานอุตสาหกรรม
อื่นๆ ดาหน้าเข้ามาให้ต้องร่วมกันปกป้องอีก
“การท�ำเกษตรอินทรีย์จะเป็นเซฟโซนให้เรา
เพราะพืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียต์ อ้ งการความปลอดภัยสูง
และการจะท�ำให้อยู่รอดปลอดภัยได้ ‘ราก’ เป็นสิ่ง
ส�ำคัญ ผมคิดว่าชุมชนที่มีอุดมการณ์ ความผูกพัน
ตัง้ แต่บรรพบุรษุ ถ้ามีการจัดกระบวนการความคิด ส่ง
เสริมอาชีพหรือให้คนรุ่นใหม่กลับมาท�ำงานที่บ้าน
เขาจะอยากใช้ความรู้ที่มีมาพัฒนาบ้านตัวเอง และ
รัฐเองก็สามารถส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจในท้องถิน่ ได้
ทั้งเรื่องท่องเที่ยวและเรื่องวัฒนธรรมอาหาร แต่ถ้า
ไม่ฟื้นฟูกลับมา สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ถูกท�ำลายไป”
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สวนผักคนเมือง
ความมั่นคง
ทางอาหาร
สู่การเป็นเมือง  
ยั่งยืน
วรางคนางค์ นิ้มหัตถา1
ศิริวรรณ สิทธิกา

1

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
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สวนผักคนเมือง
ความมั่นคงทางอาหารสู่การเป็นเมืองยั่งยืน
“เรามองเป้าไปที่ความมั่นคงทางอาหาร
ของชุ ม ชนเมื อ ง ในคนทุ ก กลุ ่ ม ทุ ก ระดั บ
พยายามที่ จ ะหนุ น เสริ ม ให้ ค นเมื อ งมี ค วาม
มั่นคงทางอาหารก่อน เพื่อจะเชื่อมโยงเรื่อง
อาหารไปสู่เรื่องเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือระบบเกษตร
และอาหารที่ยั่งยืนและเมืองยั่งยืน”
วรางคนางค์ นิ้มหัตถา หัวหน้าโครงการ
สวนผักคนเมือง เอ่ยถึงแนวคิดและเป้าหมาย
ในการท�ำงานของโครงการฯ ภายในส�ำนักงาน
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ที่โอบล้อมด้วยแปลง
ผักและพันธุ์ไม้ต่างๆ ซึ่งก�ำลังชูต้นเขียวชอุ่ม
หลังรับน�้ำในฤดูฝน และให้ผลน่าชื่นใจ ทั้งใน
ความหมายของผลผลิตจากแปลงเล็กๆ ใน
โครงการฯ และขนาดของเครือข่ายคนเมืองที่
ขยายการเติบโต หันมาสนใจการท�ำเกษตรใน
ครัวเรือนและชุมชนของตนเอง เพือ่ สร้างความ
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มัน่ คงทางอาหารเป็นพืน้ ฐาน กระทัง่ ตอบโจทย์
ทั้ ง เรื่ อ งสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง
แวดล้อม ตามทีโ่ ครงการฯ ได้วางเป้าหมายเอา
ไว้ และยิ่งออกผลชัดเจนในสถานการณ์โควิด19 ระบาด เมื่อสวนผักในชุมชนและครัวเรือน
ของคนเมืองได้กลายเป็นภูมิต้านทานความ
ขาดแคลน และแบ่งปันไปสู่ผู้คนที่เปราะบาง
ด้านการเข้าถึงอาหารด้วยอุปสรรคทางการเงิน
หรือการเดินทาง
นับจากวันที่เริ่มด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2553 สวนผักคนเมืองผ่านวาระครบ 10 ปีไป
แล้ว ด้วยการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่
ค่อยเป็นค่อยไป เราขอถือโอกาสนี้เดินตาม
รอยทางยุทธศาสตร์ทงั้ 4 ของโครงการสวนผัก
คนเมือง เพือ่ ลัดเลาะเข้าไปเรียนรูก้ ระบวนการ
ท�ำงานที่ผ่านเรื่องราวมาไม่น้อยกว่าจะมาถึง
วันนี้ได้

ข่ า ยอื่ น ๆ ว่ า เราไม่ ไ ด้ ม องแค่ เรื่ อ งอาหาร
เท่านัน้ แต่เชือ่ มโยงกับมิตขิ องเมืองทีย่ งั่ ยืน เรา
จึ ง มี ก ารเผยแพร่ ค วามรู ้ พั ฒ นาชุ ด ความรู ้
แนวคิดเกษตรในเมืองเป็นฐานราก แล้วเชื่อม
โยงไปสู่สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การจัดการขยะ เรือ่ งเศรษฐกิจ สุขภาพ
เพื่อท�ำให้เรื่องเกษตรในเมืองถูกผนวกเข้าไป
ทุกมิติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมือง”
การเปลี่ยนชุดความคิดที่ว่า เมืองกับการ
ท�ำเกษตรกรรมนัน้ แยกกันคนละส่วน คนเมือง
4 ยุทธศาสตร์สู่ความมั่นคง
คือผูบ้ ริโภค และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมต้องอยูน่ อก
ทางอาหารของชุมชนเมือง
เมือง เริ่มด้วยการขยายผลชุดความรู้ กระทั่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
เกิดเครือข่ายทีข่ ยายตัวขึน้ ตลอดสิบปีทผี่ า่ นมา
เปลี่ยนกรอบคิดของคนเมืองให้เชื่อว่า
เป็นรูปธรรมที่ท�ำให้คนเมืองสลัดความคิดชุด
เราสามารถผลิตอาหารได้
เดิมออก และสวมหมวกเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ มือง
ยุทธศาสตร์แรกของโครงการสวนผักคน ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจขึ้ น ว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว เมื อ งและ
เมือง คือการขับเคลื่อนความรู้ แนวคิด วิสัย อาหารไม่มีเส้นแบ่งเขตแดน และเป็นเรื่อง
ทัศน์ และเปลี่ยนกรอบคิดของคนเมืองว่า คน สามัญในชีวิตประจ�ำวันได้
เมืองไม่ได้เป็นเพียงแค่ผบู้ ริโภค แต่มศี กั ยภาพ
ในการเป็ น ผู ้ ผ ลิ ต อาหารที่ ดี ด ้ ว ยตนเองได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2:
พึ่งพาตนเองในด้านอาหารได้ แม้จะอาศัยอยู่ สร้างพื้นที่ผลิตอาหารในเมือง
ในเมืองที่มีข้อจ�ำกัด
วรางคนางค์หยิบเอาข้อมูลขององค์การ
“สิบปีทแี่ ล้วเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่มาก สวน สหประชาชาติมาเสริมว่า ในปี 2557-2558
ผักคนเมืองจึงต้องพัฒนาความรู้และเทคนิคที่ ประเทศไทยเหลื อ พื้ น ที่ เ มื อ งและชนบทใน
จะท�ำให้คนเมืองเห็นว่า การพึ่งตนเองด้าน อัตราที่เท่ากัน และหากแนวโน้มการขยายตัว
อาหารหรือการเพาะปลูกเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ ยังเป็นไปในรูปแบบนี้ ในปี 2593 ประเทศไทย
ลงมือท�ำได้ และได้ผลจริง พร้อมการเชื่อมโยง จะมีพื้นที่เมืองมากถึงร้อยละ 72 เหลือพื้นที่
ผลงานด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนกับเครือ ชนบทอยู่เพียงร้อยละ 28 เท่านั้น
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“ค�ำถามคือ ถ้าชุดความคิด ประสบการณ์
หรือความเชื่อของเราว่าการผลิตอาหารอยู่ใน
ชนบท เราจะรับมือยังไงถ้าพืน้ ทีผ่ ลิตอาหารเรา
เหลืออยู่ 28 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นถ้าเมืองต้อง
เติบโตไปเรื่อยๆ การผลิตอาหารในพื้นที่เมือง
คือสิ่งที่เราต้องท�ำให้เกิดขึ้น เราต้องเพิ่มหรือ
รักษาพื้นที่ผลิตอาหารของเมืองไว้ให้ได้มาก
ที่สุด อีกเรื่องหนึ่งคือการเติบโตเป็นเมืองจะ
ท�ำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป คนชนบทที่
เคยเป็นเกษตรกร เมื่อเมืองเปลีย่ น ชีวิตเขาจะ
เปลี่ยน คือหยุดท�ำเกษตร แล้วกลายมาเป็นผู้
บริโภค ฉะนั้นเราต้องท�ำให้กลุ่มคนเมืองฟื้นฟู
ทักษะความรู้ในการผลิตอาหารหรือการท�ำ
เกษตรซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ส�ำคัญของชีวิต
เพราะมันเป็นทางรอด”

เรื่อง ‘เกษตรกรรมคือทางรอด’ ไม่ได้เป็นเพียง
ทางออกเฉพาะของประเทศไทย แต่ยงั เป็นทีย่ อมรับใน
บริบทโลก เช่น ในยุโรปทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีไปไกลจนถึง
ทางตัน และตอนนี้ได้หวนกลับมาสู่แนวทางการท�ำ
เกษตร
“การปลูกผักของเราไม่ใช่เพือ่ ให้ได้ผกั แต่เราก�ำลัง
ผลิตอาหารทีด่ ใี ห้กบั ตัวเองและคนในครอบครัว อาหาร
เพื่ อ สุ ข ภาวะ อาหารที่ ดี กั บ ผื น ดิ น ผื น น�้ ำ  ดี กั บ สิ่ ง
แวดล้อม และการเรียนรูไ้ ม่ใช่แค่ใส่ดนิ แล้วโรยเมล็ด คน
เมืองต้องเรียนรูว้ า่ อาหารทีด่ ตี อ้ งมาจากการฟืน้ ฟูดนิ ให้
กลับมามีชีวิต ให้ดินอุดมสมบูรณ์ น�้ำต้องดี ต้องใช้น�้ำ
ให้คุ้มค่า เรียนรู้ที่จะเอาขยะในครัวเรือนหรือชุมชนมา
เปลีย่ นเป็นปุย๋ หมักเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ปัจจัยการ
ผลิต เรียนรูเ้ รือ่ งฤดูกาลของการผลิต เรียนรูค้ วามหลาก
หลายของพืชพันธุ์ว่าเราไม่ควรปลูกอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ควรปลูกให้หลากหลายเพื่อป้องกันโรคแมลงต่างๆ
แล้วการฟื้นฟูทักษะการปลูกผัก จะเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนรู้มิติเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องแหล่งที่มาของ
อาหาร กระบวนการผลิตอาหารที่ดีส�ำหรับคนเมือง
เมื่อไรที่เขาเริ่มต้นการเป็นผู้ผลิตอาหาร เรียนรู้ว่ากว่า
จะปลูกได้แต่ละอย่างต้องอาศัยเวลา อาศัยระบบนิเวศ
ทีเ่ กือ้ กูลกัน เขาจะเข้าใจแล้วว่า เกษตรกรทีผ่ ลิตอาหาร
อินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติที่เป็นระบบการเพาะปลูก
ทีด่ ี ต้องท�ำงานหนักเพือ่ ส่งอาหารทีด่ มี าให้พวกเรา เขา
ก็จะกลายเป็นผู้บริโภคที่แอ็กทีฟ เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ผลิต
เพี่อที่จะกลายเป็นผู้บริโภคที่ดี”
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และการปลูกผักของคนเมือง ไม่ใช่แค่การ
ปลูกในพื้นที่ขอบรั้วของตัวเอง แต่เชื่อมโยงไป
สู่การใช้ประโยชน์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่
เสี่ยงหรือเคยเป็นแหล่งมั่วสุม ไปจนถึงจับมือ
กับเจ้าของที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้มีคน
ช่วยดูแลระหว่างยังไม่ได้ใช้งานอื่น ส่วนคน
ปลูกมีอาหารและยังแบ่งปันให้กบั เจ้าของทีด่ นิ
ได้ สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย
“สวนผักคนเมืองเน้นการท�ำงานเป็นกลุม่
เป็นชุมชน ไม่เน้นรายเดีย่ ว เพราะเมืองมีความ
เป็นปัจเจกบุคคลสูง ต่างคนต่างอยูม่ านานแล้ว
เราไม่ เชื่ อ ว่ า การอยู ่ แ บบโดดเดี่ ย วจะเป็ น
ทางออกในอนาคต เราเลยพยายามท�ำให้สวน
ผักชุมชนเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนเดียวกัน คนในองค์กรเดียวกัน
ในกลุม่ ในเครือข่ายเดียวกัน ได้กลับมาท�ำงาน
ด้วยกัน ในการสนับสนุนการท�ำสวนผักชุมชน
เราจึงมีหลักว่าต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อยสิบ
ครอบครั ว ขึ้ น ไปโดยไม่ ใช่ ค นในเครื อ ญาติ
เดี ย วกั น ต้ อ งใช้ พื้ น ที่ ส ่ ว นกลางหรื อ พื้ น ที่
สาธารณะ เพือ่ ให้ทกุ คนมีโอกาสเข้าถึงพืน้ ทีไ่ ด้
รู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิในกิจกรรมนี้ มีโอกาสเก็บ
เกี่ยวผลผลิต”

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
เชื่อมโยงและกระจายอาหาร

ในตอนเริ่มต้น สวนผักคนเมืองเน้นการส่งเสริมให้คน
เมืองรวมกลุ่มกันเพาะปลูก ผลิตอาหาร และแบ่งปันกันใน
กลุ่ม แต่หลังจากขับเคลื่อนการน�ำพื้นที่ว่างเปล่ามาท�ำสวน
ผักชุมชน ท�ำให้พนื้ ทีผ่ ลิตอาหารขยายใหญ่ขนึ้ มีผลผลิตส่วน
ต่างจากการบริโภคและจ�ำหน่ายในราคาถูกเหลืออยู่ จึงเปิด
ช่องทางการเชื่อมโยงอาหารจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค จัดให้มี
City Farm Market ขึ้น โดยใช้พื้นที่ของโครงการสวนผักคน
เมืองในต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เป็นจุดกระจายอาหาร ด้วยมองว่าเมื่อมีช่องทางการตลาด
ช่องทางการเชือ่ มโยงและกระจายอาหาร จะช่วยกระตุน้ การ
ผลิตของเกษตรได้มากขึ้น
“โครงการสวนผั ก คนเมื อ งด� ำ เนิ น งานโดยมู ล นิ ธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ซึ่งท�ำงานกับเกษตรกร 77
จังหวัดทั่วประเทศไทย ในเมื่อเมืองผลิตอาหารได้ไม่ครบ
อย่างมากก็ท�ำได้แค่ปลูกผัก ยังมีข้าว ปศุสัตว์ ประมง ที่ยัง
ท�ำไม่ได้หรือท�ำได้น้อย ฉะนั้นเมื่อคนเมืองเรียนรู้ที่จะผลิต
อาหารเองส่วนหนึ่งแล้ว การจะให้เขาลุกขึ้นมาเป็นผู้บริโภค
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ที่สนับสนุนอาหารที่เกื้อกูลระบบธรรมชาติ ก็
ควรต้องมีจุดในการเชื่อมโยงกัน”
ซิตี้ฟาร์มมาร์เก็ต (City Farm Market)
ท�ำงานกับผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเป็นระบบ
ด้วยการท�ำข้อมูลประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่า
แต่ละเดือนมีผลผลิตอะไรทีโ่ ดดเด่น ทัง้ ในด้าน
ความหลากหลาย พันธุกรรมท้องถิ่น ฤดูกาล
เพื่ อ ให้ ค นเมื อ งมี โ อกาสบริ โ ภค และยั ง จั ด
กิจกรรมให้คนทีม่ าเดินในงานได้แลกเปลีย่ นวิธี
การกิน การเพาะปลูก เพื่อเรียนรู้การบริโภคที่
หลากหลาย เปิดระบบให้ส่ังจองล่วงหน้าเพื่อ
แก้ปัญหาสินค้าล้น ผู้บริโภคน้อย เกษตรกร
ขายสินค้าไม่หมด ซึ่งกลายเป็นข้อดีเมื่อเกิด
โควิด-19 ระบาด ผู้ผลิตและผู้บริโภคมาพบปะ
กันแบบเดิมไม่ได้ แต่ผบู้ ริโภคยังสามารถเข้าถึง
อาหารปลอดภัยได้
“การท�ำข้อมูลว่าเดือนนีม้ อี ะไรเป็นสินค้า
โดดเด่น ระบบสั่งจองล่วงหน้าท�ำให้ทั้งผู้ผลิต
และผูบ้ ริโภคได้เรียนรูก้ นั เกษตรกรได้รวู้ า่ ท�ำไม
ผักตัวเองขายไม่ได้ ท�ำไมผักชนิดนีข้ ายดี ท�ำไม
ฤดูนผี้ บู้ ริโภคถามหาผักชนิดนี้ และเราเปิดช่อง
ทางให้ทั้งสองฝ่ายได้สื่อสารกันเอง ซึ่งท�ำให้
เกิดการพัฒนาทั้งสองฝั่ง

“เมือ่ เกิดวิกฤติขนึ้ เราก็เห็นภาพชัดเลยว่า เป็น
เพราะเราท�ำระบบสั่งจองล่วงหน้ามาตั้งแต่สามปี
ก่อนหน้าแล้ว ท�ำให้แม้จะมีการระบาดของโควิด
แต่ตลาดเราก็ไม่ปิด ยังมีรูปแบบการสั่งจองปกติ
เพียงแต่เปลี่ยนจากสั่งแล้วมารับโดยตรง เป็นสั่ง
จองแล้วเกษตรกรเอาผลผลิตมาไว้ที่โครงการ เรา
ช่วยกันแพ็กลงกล่อง แล้วให้ลกู ค้าขับรถมารับกลับ
ไปไดรฟ์ทรู ท�ำให้เรากระจายผลผลิตได้ต่อเนื่อง
โดยไม่เคยปิดตลาดเลยแม้แต่เดือนเดียว ผูบ้ ริโภค
ก็ไม่เคยลดลง มีแต่จะมากขึ้น
“จากเหตุ ก ารณ์ นี้ เราคิ ด ว่ า ในภาวะวิ ก ฤติ
เพื่ อ นที่ แ ท้ คื อ เพื่ อ นที่ ยั ง ท� ำ งานด้ ว ยกั น ยั ง
สนับสนุนกัน วิกฤตินี้ได้พิสูจน์ว่างานที่เราท�ำเป็น
ระบบทีเ่ กือ้ กูลกันจริงๆ ต่อให้วกิ ฤตินจี้ บลง ระบบ
นี้ก็จะยังอยู่ แล้วเมื่อไรที่โครงการสวนผักคนเมือง
สิ้นสุดลง เขาจะยังมีเพื่อนเกษตรกร มีเพื่อนผู้
บริโภคที่เชื่อมโยงกันได้เองโดยไม่ต้องอาศัยเรา
แล้ว”
นอกจากการเชือ่ มโยงและการกระจายอาหาร
ผ่านการซื้อขายตามกลไกตลาด การมาเยือนของ
วิกฤติโรคระบาดท�ำให้สวนผักคนเมืองผุดโครงการ
เร่งด่วนเพือ่ ช่วยเหลือกลุม่ คนเมืองทีม่ คี วามเปราะ
บางด้านอาหาร ชื่อว่า ‘ปันอาหาร ปันชีวิต’ วราง
คนางค์เผยภาพที่ท�ำให้มองเห็นชัดขึ้นว่า เมื่อเกิด
วิกฤติที่กระทบถึงการปิดตัวของตลาด การขนส่ง
และเศรษฐกิจ ระบบอาหารที่เคยเชื่อว่าจะเลี้ยงดู
ผู้คนทั้งหมดได้กลับท�ำหน้าที่ไม่ได้เลย
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“คนทุกระดับเข้าไม่ถงึ อาหาร คนมีอำ� นาจ
สามารถกักตุนอาหารได้ แต่สิ่งที่เขากักตุนก็
ไม่ใช่อาหารที่ดี แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอ�ำนาจ
ในการกักตุนอะไรเลย ออกไปท�ำงานไม่ได้ ไม่มี
เงินไปซื้อของเพราะมีรายรับแบบรายวัน เขา
ได้รับผลกระทบมากที่สุด ภาพของคนนั่งรอ
บริจาคอาหารเป็นภาพที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเมือง
ไทย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น�้ำ  เป็นครัว
ของโลก”
ในฐานะทีท่ ำ� งานส่งเสริมเรือ่ งความมัน่ คง
ทางอาหาร สวนผักคนเมืองเห็นว่า โครงการฯ
ควรเข้ า มามี บ ทบาทในการเชื่ อ มโยงฝั ่ ง ที่
อดอยากขาดแคลนและฝั่งเกษตรกรอินทรีย์
รายย่อยทีร่ ะบายผลผลิตไม่ได้ จึงน�ำเงินบริจาค
มาซื้อผลผลิตและแบ่งปันไปสู่กลุ่มเปราะบาง
ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รอด
ไปด้วยกัน
“เราเข้าใจดีวา่ การบริจาคอาหารแบบนีถ้ งึ
วันหนึง่ ก็ตอ้ งถึงทางตัน ไม่มใี ครทีจ่ ะบริจาคได้
ตลอด เราต้องท�ำให้คนเปราะบางมีศักยภาพ
ในการเข้าถึงอาหารด้วยตัวเอง จึงท�ำโครงการ
‘แปลง ปลูก ปัน’ ขึ้นมา เพื่อให้ชุมชนที่เปราะ
บางมีพื้นที่ผลิตอาหารในเวลาเร่งด่วน เราขอ
ให้มีพื้นที่ 100 ตารางเมตรเป็นมาตรฐาน เรา
เตรียมปัจจัยการผลิตให้พร้อม ทั้งดิน ปุ๋ยหมัก
เมล็ด อุปกรณ์ แล้วยื่นให้ชุมชนเลย ชุมชน
มี ห น้ าที่ ป ลู ก เราท� ำ  30 ชุ ม ชนต้ น แบบใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปจนถึงเชียงใหม่
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โดยปั จ จั ย การผลิ ต เราเลื อ กสนั บ สนุ น ผู ้
ประกอบการรายเล็ ก และผู ้ ป ระกอบการที่
ท�ำงานอยู่บนฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อกระจายรายได้สู่คนเล็กคนน้อย”
สวนผักคนเมืองจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งใน
หนึ่งรอบปีการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตรายใหม่ได้
เรียนรู้การเพาะปลูกพืชจนครบทุกฤดูกาล สิ่ง
ที่น�ำความชื่นใจกลับมาสู่คนท�ำงาน คือการ
ต่อยอดของชุมชนทีย่ งั คงท�ำอยูแ่ ละขยายพืน้ ที่
การเพาะปลูกมากขึน้ บ้างขยับเป็นศูนย์เรียนรู้
เช่ น เทศบาล 5 ต� ำ บลในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
เชียงใหม่ ที่ท�ำหลักสูตรการสอนในโรงเรียน
และเสริมความรู้ให้ชาวบ้านท�ำเกษตรอินทรีย์
หรือในกรุงเทพฯ ก็ท�ำงานกับทั้งเคหะ ชุมชน
เครือข่ายสลัม และหอพักทีใ่ ช้พนื้ ทีด่ าดฟ้าปลูก
ผักให้ชาวหอกินฟรี
“จริงๆ แล้วภาวะวิกฤติกเ็ ป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ ก ระตุ ้ น ให้ ค นกลุ ่ ม นี้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และ
ลงมือท�ำอย่างจริงจัง เขาได้เรียนรู้ว่าการท�ำ
แบบนี้คือทางรอด และเป็นทางรอดที่ยั่งยืน”

กระบอกเสียงว่าท�ำแบบนีค้ อื ทางรอด น�ำไปสูค่ วาม
มั่นคงอาหารของคนเมืองและการเป็นเมืองยั่งยืน
ได้
“เราท�ำให้เห็นว่าพืน้ ทีอ่ าหารทีพ่ วกเขาสร้างขึน้
มันเชื่อมโยงกับชีวิตเขาเอง มันสร้างความสัมพันธ์
กับผู้คน สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ รักษา
สิง่ แวดล้อม ใช้ในการบ�ำบัดเยียวยา และน�ำไปสูก่ าร
เรียนรู้ของเด็ก ในขณะเดียวกันเราเขียนความรู้ที่
พวกเขาช่วยกันผลิตขึ้นมาและจัดฝึกอบรม แต่ละ
พืน้ ทีไ่ ม่สามารถปลูกผักชนิดเดียวกันได้ทงั้ หมด เรา
ยุทธศาสตร์ที่ 4:
ใช้ฐานความรู้เดียวกัน ที่เหลือต้องเอาไปทดลอง
รณรงค์ด้วยพื้นที่รูปธรรม
การรณรงค์ เ ผยแพร่ สร้ า งการรั บ รู ้ สู ่ กันเองว่าอะไรที่เหมาะกับพื้นที่นั้น เมื่อได้เทคนิค
สาธารณะ คือหัวใจส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งในการ จากสิ่ ง ที่ เขาเรี ย นรู ้ เราก็ น� ำ มาสกั ด แล้ ว เอามา
สร้างเครือข่ายและขยายผลการเติบโตของทั้ง สื่อสารต่อ”
ผู้ผลิตและผู้บริโภค โครงการสวนผักคนเมือง
จะเน้ น การสร้ า งพื้ น ที่ รู ป ธรรมเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
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เว็บไซต์ www.thaicityfarm.com ของสวนผัก
คนเมือง จึงเสมือนหนึ่งต�ำราการปลูกผัก ที่หยิบ
จับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเมื่อตามบริบทของพื้นที่
ที่ผู้สนใจอาศัยอยู่
“อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เราพยายามแปลงานต่ า ง
ประเทศ ซึ่งพอเราได้ศึกษาจริงๆ เราพบว่าของ
ต่างประเทศก็คล้ายกันหมดเลย ทั้งเรื่องระบบ
เมือง เรือ่ งความสัมพันธ์ เรือ่ งการเรียนรู้ การสร้าง
เครือข่าย การรับมือกับวิกฤติ และทิศทางการ
เติบโต เพียงแต่เขาไปไกลกว่าในเรื่องธุรกิจเพื่อ
สังคม เขามีสภาอาหารของเมือง เราแปลงาน
เหล่านีเ้ พือ่ ชีน้ ำ� ให้เห็นว่านโยบายต่างประเทศเขา
ขยับยังไง การท�ำงานของเครือข่ายภาคประชา
สังคม กลุม่ คนด้อยโอกาสเป็นยังไง เพือ่ ให้คนไทย
ได้เรียนรู้”
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ก้าวต่อไปของสวนผักคนเมือง

ตลอด 10 ปีทผี่ า่ นมาของโครงการสวนผัก
คนเมือง คือการออกเดินทางสั่งสมชุดความรู้
และประสบการณ์ สร้างเครือข่ายของผู้ผลิต
และผู้บริโภค กว่า 400 โครงการที่กระจายอยู่
ในทุกภูมภิ าค คือผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างชัดเจน
ซึ่งก้าวต่อไปหลังจากนี้ วรางคนางค์บอกว่า
เธอไม่นับ 10 ปีแรกเป็นจุดเริ่มต้น หากขอนับ
วิกฤติโควิด-19 เป็นจุดเริ่มต้นแทน
“วิกฤติที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นภาพว่าเรา
ยังท�ำงานไม่พอ และคนอาจจะยังไม่สรุปบท
เรียนตัวเองได้ดีพอ เราเกิดวิกฤติกันมาแล้ว
หลายครัง้ ตัง้ แต่ฟองสบูแ่ ตก น�ำ้ ท่วม จนมาถึง
โควิด อาหารของเมืองเป็นปัญหาตลอด แต่พอ
ข้ามพ้นวิกฤติไป คนไทยก็ไม่มองเรื่องวิกฤติ
อาหารแล้ว จะมองวิกฤติเศรษฐกิจก่อน

“ตอนนีค้ นสนใจและท�ำเรือ่ งนีเ้ ยอะขึน้ แต่ยงั มีคน
อีกจ�ำนวนมากทีเ่ ข้าไม่ถงึ การสร้างพืน้ ทีอ่ าหารในเมือง
เรามีคนทีเ่ ผชิญหน้ากับวิกฤติและมีความพร้อมทีจ่ ะท�ำ
เรื่องนี้เพื่อรับมือกับวิกฤติข้างหน้า แต่ก็มีคนจ�ำนวน
ที่มากกว่าอีกไม่รู้กี่เท่าที่พอวิกฤติผ่านไป ก็ยังไม่มี
โอกาสตั้งหลักในเรื่องนี้ แต่เราไม่ควรท้อที่จะหนุนให้
คนกลุ่มนี้ยกระดับไปสู่การลงมือท�ำ  ซึ่งเป็นโจทย์ของ
เรามาตลอด
“ความท้าทายของงานเกษตรในเมืองคือ เราต้อง
ท�ำให้เรื่องเกษตรเป็นเรื่องปกติของวิถีชีวิต เมืองไม่ได้
แปลกแยกออกจากการท�ำเกษตร ถ้าการท�ำเกษตรใน
เมืองให้กลายเป็นพื้นฐานติดตัวทุกคนทุกพื้นที่ของ
เมือง ก็จะเป็นความพร้อมให้เราสามารถรับมือกับ
วิกฤติทจี่ ะเกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะวิกฤติอาหาร และเชือ่ ม
โยงไปสูว่ กิ ฤติอนื่ ๆ เพราะอาหารคือชีวติ คนทีท่ ำ� เรือ่ ง
อาหารก็คือคนที่ท�ำเรื่องชีวิต”
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3
ความปลอดภัยอาหาร
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• 88 •
การขับเคลื่อนนโยบายผักผลไม้ปลอดภัย
ด้วยการผลักดันความต้องการของแหล่งรับซื้อผ่านมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด
รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
• 104 •
การตรวจสอบสารเคมีในพืชผักผลไม้ของนักเรียน
สู่การขับเคลื่อนชุมชนเฝ้าระวังสารเคมี
ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
• 116 •
กินอย่างปลอดภัย ได้คุณภาพ
เพื่อคงมนต์เสน่ห์อาหารริมบาทวิถี
สุชาติ สุขเจริญ
ศิริวรรณ สิทธิกา
• 126 •
เปลี่ยนพฤติกรรมคนวัยท�ำงาน สู่การบริโภคผัก 400 กรัม
จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์
ศิริวรรณ สิทธิกา
•••••
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การขับเคลื่อน
นโยบายผัก
ผลไม้ปลอดภัย
ด้วยการผลักดันความต้องการของแหล่งรับซื้อ
ผ่านมาตรฐานการก�ำกับดูแลสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด
รศ.ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ 1

1

กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 และกรรมการก�ำกับทิศแผนอาหาร
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การขับเคลื่อนนโยบายผักผลไม้ปลอดภัย
ด้วยการผลักดันความต้องการของแหล่งรับซื้อ
ผ่านมาตรฐานการก�ำกับดูแลสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักผลไม้สด
การตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ ส่งผลกระทบให้การบริโภคผัก
ผลไม้เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยไม่ถึงวันละ 400 กรัมเป็นอย่างน้อย ตามที่องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ก�ำหนด
เนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย
จากรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้จากหน่วยงานก�ำกับดูแลในปี พ.ศ.2559 ของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย
ด้านอาหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผลเฝ้าระวังจากเครือ
ข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ยังพบการตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่
ก�ำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือมาตรฐานของโคเด๊กซ์ (Codex-MRL)2
ซึง่ อาจมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ด้านวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร ด้านการตลาด ด้านระบบ
ก�ำกับดูแลความปลอดภัยของภาครัฐ และด้านผู้บริโภค เป็นต้น
ประกอบกับผลลัพธ์การด�ำเนินงานโครงการพัฒนาระบบก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ผักและผลไม้ ในปี 2558-2559 ของสถาบันโภชนาการ ร่วมกับคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ อย. ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเพือ่ พัฒนาระบบ
ก�ำกับดูแลความปลอดภัยผักและผลไม้โดยใช้หลักความต้องการของแหล่งรับซื้อ (Demand pull) ทีต่ อ้ งการผักผลไม้ปลอดภัย เป็นแนวทางการแก้ปญ
ั หาอย่างหนึง่ ด้วยการ
ผลักดันให้เกิดความต้องการผัก ผลไม้ปลอดภัยผ่านแหล่งรับซื้อ ได้แก่ ห้างค้าปลีก
ตลาดค้าส่ง และแหล่งรับซื้อชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
ของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO

2
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คณะกรรมการอาหารแห่งชาติจึงมีนโยบายขับเคลื่อนส่วนกลางน�้ำของห่วงโซ่การ
ผลิตผักและผลไม้สดผ่านแหล่งรวบรวมคือ โรงคัด บรรจุผัก และผลไม้ รวมถึงแหล่ง
จ�ำหน่ายให้
1. พัฒนาโมเดลการตามสอบย้อนกลับ (Traceability)
2. พัฒนาระบบเฝ้า ระวั งการจั ด การสารเคมี ตกค้ างในผั กและผลไม้ สดเพื่ อให้
ครอบคลุมชนิดสารเคมีตกค้างและเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพระหว่างคู่ค้า
3. จัดท�ำข้อมูลเชิงวิชาการสนับสนุนการจัดท�ำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่
386 พ.ศ. 2560 เรือ่ งกาํ หนดวิธกี ารผลิต เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา
ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
เพื่อก�ำหนดเป็นกฎหมายบังคับให้เกิดความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้สดที่
ผ่านโรงคัด บรรจุ ซึ่งมีผลให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพและความปลอดภัยผัก
และผลไม้ภายในกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ำหนดนโยบายขับเคลื่อน “ปีแห่งการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน 2560” ด�ำเนินการในส่วนต้นน�้ำคือ ด้านจัดการการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้ “ปี
2560 ปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไม้สดปลอดภัย” และมีการด�ำเนินการในระดับต่างๆ ดังนี้
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• โรงคัดบรรจุ: ยกระดับการก�ำกับดูแลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักผล
ไม้สด โดย อย.
• สถานที่จ�ำหน่าย: เฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่จ�ำหน่าย โดย
อย. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ภัตตาคาร/ร้านอาหาร: ยกระดับการก�ำกับดูแลสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร
บริการลูกค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัย โดย กรมอนามัย
• โรงพยาบาล: น�ำร่องโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 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 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดท�ำ  โครงการยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแล
ผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่สกู่ ารปฏิบตั ิ โดยบูรณาการการท�ำงานร่วม
กัน มียุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน ดังนี้
1. จัดท�ำรายงานสถานการณ์สภาพปัญหาและผลกระทบของผู้ประกอบ
การคัดและบรรจุผักและผลไม้สดจากการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
2. จัดท�ำคู่มือแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้เกี่ยวข้องในการผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด ได้แก่ ผู้ประกอบการคัดและบรรจุผักและผลไม้สด พนักงานเจ้า
หน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
3. จัดท�ำฐานข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่พร้อม
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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4. จัดท�ำข้อเสนอเชิงพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัย เพื่อ
ผลักดันไปสู่การจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่
5. จัดกิจกรรมและสือ่ ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงผัก ผลไม้ปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน
การผลิตไปยังผูบ้ ริโภค เพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริโภคอย่างพอเพียงตามข้อแนะน�ำขององค์การ
อนามัยโลก
ผลลัพธ์จากการด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าวในปี 2560 แสดงตามตัวชี้วัด มีดังนี้

ตัวชี้วัด (1):

ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหา และผลกระทบของผู้ประกอบการคัด
และบรรจุผักและผลไม้สด จากการออกประกาศที่มีผลบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย

จากการลงพื้นที่สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ (สสจ.) ในพื้นที่กรณีศึกษา 4 จังหวัด 4 ภาค
ได้แก่ น่าน ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และชลบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์ สภาพ
ปัญหา และผลกระทบของผู้ประกอบการคัดและบรรจุผักและผลไม้สด จากการออก
ประกาศที่มีผลบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตามแบบตรวจประเมินที่ได้จัดท�ำขึ้น
พร้อมศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้านความพร้อมและการต้องการความช่วยเหลือส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการก่อนทีป่ ระกาศฯ จะมีผลบังคับใช้ และน�ำข้อมูลจากสถานการณ์จริงมาจัด
ปรับหลักเกณฑ์ และจัดท�ำคู่มือการตรวจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน เพื่อ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถให้ค�ำแนะน�ำเพื่อการยกระดับแก่ผู้ประกอบการ
สถานที่ผลิตคัดและบรรจุผักและผลไม้ได้ จนได้แบบตรวจประเมิน ตส.13 (60) ซึ่งเป็น
บัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ.2560
นอกจากนี้ การส�ำรวจความพร้อมของสถานที่ผลิตที่เข้าข่ายตามประกาศฯ ได้ใช้
เทคนิคการวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อส�ำรวจผู้ประกอบการกลุ่มโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในประเทศไทยจ�ำนวน
30 รายทีเ่ ป็นคูค่ า้ กับห้างค้าปลีกและห้างโมเดิรน์ เทรดในพืน้ ที่ 13 จังหวัด ด้านการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับประกาศฯ
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พบว่าโรงคัดบรรจุผักและผลไม้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มตามระบบมาตรฐาน Good
Manufacturing Practice (GMP)3 คือ กลุม่ โรงคัดบรรจุทยี่ งั ไม่มรี ะบบ GMP ร้อยละ 34,
ก�ำลังพัฒนาระบบ GMP ร้อยละ 33 และได้รับการรับรองระบบ GMP ร้อยละ 30
ด้านแหล่งวัตถุดิบที่ส่งให้กับโรงคัดบรรจุ พบว่ามาจากเกษตรกรที่ปฏิบัติตาม
การเกษตรทีด่ ี (Good Agricultural Practice: GAP) ร้อยละ 66.7 และทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ าม
GAP ร้อยละ 33.3
ประเด็นปัญหาเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย ที่ส่งผลเป็นอุปสรรคและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลให้เกิดอุปสรรคตาม
ความเห็นของผู้ประกอบการมีดังนี้
1. การท�ำระบบ GMP มีต้นทุนสูง
2. ความยุ่งยากของระบบ
3. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
4. เอกสารที่ต้องบันทึกมีมากเกินไป
5. ไม่มีแรงจูงใจในการท�ำระบบ
ส่วนประเด็นที่มีผลให้เกิดแรงจูงใจมีดังนี้
1. ความมั่นคงหรือความแน่นอนในการค้าขาย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตสินค้า เป็นข้อกําหนดขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ทีม่ คี วามจําเป็นในขัน้ ตอนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ โดยผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามเพื่อผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยด้วยการป้องกันและก�ำจัดความเสี่ยง
ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคได้
3
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2. สนับสนุนการสร้างแบรนด์ของสินค้า
3. ให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
4. มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะน�ำและให้ข้อมูล
5. เปลี่ยนจากซื้อขายแบบประมูลเป็นแบบประกันราคา
ผลการวิจัยสามารถน�ำมาก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการส�ำหรับโรงคัด
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
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ และให้ประชาชนผูบ้ ริโภคมีความรูค้ วามเข้าใจถึงอันตรายของ
สารพิษตกค้างในผักและผลไม้
• Self Assessment (A) การจัดให้มีระบบการประเมินตนเองตลอดห่วงโซ่ เพื่อ
ใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการวางแผนและปรับปรุงการด�ำเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
• Innovation Management and Marketing (I) การรับแนวคิด กระบวนการ
เทคโนโลยีการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงคัดบรรจุผักและ
ผลไม้
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ตัวชี้วัด (2):

เกณฑ์การตรวจสถานที่ผลิตและคู่มือแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

ได้คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด และเกณฑ์
ส�ำหรับผูต้ รวจประเมินทีผ่ า่ นการตรวจสอบในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน
นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และชลบุรี ก่อนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 211 ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง ก�ำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่อง
ใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก)
ท�ำให้มีผลบังคับใช้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้สดที่มี
กระบวนการคัด ตัดแต่ง ที่มิได้จ�ำหน่ายตรงแก่ผู้บริโภค โดยชนิดผักและผลไม้
สดที่ผลิต ระบุตรงตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศดังกล่าว
ส่วนบันทึกการตรวจจะด�ำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่ที่โรงคัดบรรจุตั้งอยู่ ทั้งนี้เกณฑ์การตรวจแสดงไว้ในบัญชีหมายเลข 3 ท้าย
ประกาศฯ ตส.13 (60) ประกอบด้วยหมวดหลัก ได้แก่
1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบ�ำรุงรักษาและท�ำความสะอาด
6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้หากไม่สามารถปฏิบัติได้ในหมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
จะจัดเป็นข้อบกพร่องอย่างรุนแรง (Major defect) โดยเฉพาะข้อ 3.1 ด้านวัตถุดบิ
ผัก ผลไม้ทตี่ อ้ งมีหลักฐานแสดงว่า แหล่งเพาะปลูกมีระบบควบคุมการใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกทีป่ ลอดภัย และต้องมีทะเบียนเกษตรกรทีส่ ง่ ผลผลิตเข้าสูโ่ รงคัด
บรรจุที่ถูกตรวจประเมิน
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ข้อ 3.3 ด้านการล้างท�ำความสะอาด การคัด การตัดแต่ง การเคลือบผิว
(แล้วแต่กรณี) และการบรรจุ หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร หรือมีการใช้สาร
เคมีในการล้าง ต้องใช้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ ตรวจสอบสารตกค้างอย่าง
สม�่ำเสมอ
ข้อ 3.6 ด้านผลิตภัณฑ์ ต้องมีการชีบ้ ง่ รุน่ การผลิตหรือวันทีผ่ ลิตในผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ตามสอบกลับไปยังแหล่งปลูกได้ในกรณีที่เกิดปัญหา
เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผู้ประกอบการ
ได้มีการจัดท�ำสื่อ VTR เรื่องคู่มือแนวทางการตรวจหมวด 3 การควบคุม
กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นหมวดส�ำคัญด้านการควบคุมการตกค้างของสารก�ำจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ในกระบวนการปลูก ทั้งนี้สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=6u47UPMHgS0&feature=youtu.be หรือสืบค้นค�ำว่า
“หมวด 3 การควบคุมกระบวนการผลิต” จากยูทูบ

สื่อเรื่องคู่มือแนวทางการตรวจหมวด 3
การควบคุมกระบวนการผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ในสถานที่ผลิต
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คู่มือพัฒนาสถานที่ผลิต
(คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด และ
คู่มือการตรวจสถานที่ผลิต
ส�ำหรับผู้ตรวจประเมิน
แหล่ ง ข้ อ มู ล : https://www.fda.moph.
go.th/sites/food/FileNews/Sorting-Packing1.pdf

แหล่ ง ข้ อ มู ล : https://www.fda.moph.
go.th/sites/food/FileNews/Sorting-Packing2.pdf

ตัวชี้วัด (3):

การจัดท�ำฐานข้อมูลสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ในพื้นที่ประเทศไทย และต้นแบบสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สดที่พร้อมปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2561-2562 อย. ร่วมกับสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ได้จดั ท�ำฐานข้อมูล
สถานทีผ่ ลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ในพืน้ ทีป่ ระเทศไทย ครอบคลุม 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�ำเนินโครงการเป็นผู้บันทึกข้อมูลและประมวลผล
เพือ่ จัดท�ำฐานข้อมูล และแสดงผลด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์สำ� หรับสถาน
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ที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทั่วประเทศไทย เพื่อให้ทราบสถานการณ์
ความพร้อมของผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผัก ผลไม้สด ในการเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานที่ก�ำหนดตามประกาศฯ
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
เชียงราย
พะเยา
แพร่

น่าน
บึงกาฬ
สกลนคร
กาฬสินธ์ุ

นครสวรรค์

ชัยนาท

ลพบุรี

สิงห์บุรี

นครราชสีมา

อ่างทอง

บุรีรัมย์

ศรีสะเกษ

สระแก้ว

นครปฐม
สมุทรสงคราม
ระยอง

เพชรบุรี

นครนายก

สมุทรปราการ

สุราษฏร์ธานี

ตรัง

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

โปรแกรมฐานข้อมูลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สด ในพื้นที่ประเทศไทย
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สงขลา

0

03.003.160.200

320.000 Meters

การแสดงผลตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สดทั่วประเทศไทยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ต้นแบบสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่พร้อมปฏิบัติตาม
ประกาศฯ โดยใช้ขอ้ มูลจากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ณ สถานทีผ่ ลิตฯ
สามารถระบุประเด็นหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายบังคับใช้ตามประกาศฯ ดังภาพด้าน
ล่าง
ผู้ผลิตผักหรือผลไม้
รับวัตถุดิบจากผู้อื่น

ไม่ได้รับวัตถุดิบจากผู้อื่น
มีอาคารโรงเรือน

ไม่มีอาคารโรงเรือน

คัดและบรรจุ
จำ�หน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค

ไม่จำ�หน่ายโดยตรง
ต่อผู้บริโภค
จำ�หน่ายอาหารพร้อมปรุง/
พร้อมบริโภคทันที

ไม่เข้าข่าย

จำ�หน่ายเป็นอาหารทั่วไป

ไม่เข้าข่าย

เข้าข่าย

จากการด�ำเนินโครงการพบว่า รูปแบบสถานที่ผลิตแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. โรงคัดฯ รูปแบบสหกรณ์
2. โรงคัดฯ ที่ด�ำเนินกิจการโดยผู้รวบรวม
3. โรงคัดฯ ที่มีแปลงปลูกผลผลิตของตนเอง
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ไม่เข้าข่าย

ทั้งนี้พบว่าการควบคุมความปลอดภัยจากการตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพืชต้อง
น�ำระบบ GAP มาใช้ทแ่ี ปลงปลูก โรงคัดบรรจุตอ้ งจัดท�ำทะเบียนเกษตรกร มีระบบตาม
สอบย้อนกลับไปยังแปลงปลูกได้ และโรงคัดฯ จะต้องมีแผนการสุ่มตรวจผลผลิตที่รับ
จากเกษตรกรในเบื้องต้น ด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายเป็นประจ�ำ  และครอบคลุมทั้ง 4
กลุ่มสารคือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต, คาร์บาเมต, ออร์กาโนคลอรีน และไพเรทรอยด์

ตัวชี้วัด (4):

ข้อเสนอเชิงพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลผักและผลไม้สดปลอดภัย
เพื่อผลักดันให้น�ำไปสู่การจัดการความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

การระดมความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เพื่อ
พัฒนายกระดับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผัก ผลไม้สด ผู้น�ำเข้า รวมทั้งห้างค้าปลีก
โมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ที่เข้าข่ายประกาศฯ เลขที่ 386 พ.ศ.2560
พบว่า การจัดการความปลอดภัยในระดับต้นน�ำ้ คือ จากแปลงปลูกมีความส�ำคัญ จึงได้
จัดท�ำคู่มือการตรวจประเมินคู่ค้าในการผลิตระดับเกษตรกร/ฟาร์มส�ำหรับผู้ผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไม้สด เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ตรวจประเมินคู่ค้า (Secondary
audit)
มีการจัดท�ำโครงการฐานข้อมูลระบบการเชือ่ มโยงและการแชร์ขอ้ มูลร่วมกัน ด้าน
การตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขผ่านที่
ประชุม “หารือการด�ำเนินงานอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข” โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เมื่อ 16 มี.ค. 2560 เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลร่วม
กันระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลความปลอดภัยผักและผลไม้ โดยใช้งบ
ประมาณของ อย. และมอบหมายให้สถาบันโภชนาการ ม.มหิดลเป็นผูด้ ำ� เนินโครงการ
ต่อมาในปี 2561-2562 ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถกู พัฒนาเป็น National Survey Program
on Pesticide Residue (NSPPR) ฐานข้อมูลผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถาน
ที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จ�ำหน่าย โดย อย. สามารถจัดท�ำข้อมูลสถานการณ์
ภาพรวมความปลอดภัยผักและผลไม้ที่จ�ำหน่ายในประเทศ และน�ำผลที่ได้จากการ
บันทึกผลตรวจการตกค้างของสารก�ำจัดศัตรูพชื ในผักผลไม้สด ไปสังเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
การเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จ�ำหน่าย รวม
ทั้งเฝ้าระวังการน�ำเข้า ณ ด่านอาหารและยา
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ฐานข้อมูลผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด
ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถานที่จ�ำหน่าย

ตัวชี้วัด (5):

สื่อประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคในการเข้าถึงผัก ผลไม้ปลอดภัย
ภายใต้มาตรฐานการผลิต น�ำไปสู่การบริโภคอย่างพอเพียง
ตามข้อแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก (WHO)

เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีแนวทางปฏิบตั ไิ ด้จริงในการบริโภคผักผลไม้ให้ได้ปริมาณ
อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน สถาบันโภชนาการ ได้จัดพิมพ์หนังสือ รังสรรค์เมนู
ฟิวชันด้วยผัก ผลไม้ 100 กรัม เพื่อแจกนักวิชาการในสถาบันการศึกษา เจ้า
หน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป โดยเมนูที่น�ำ
เสนอผ่านการประกวดและมีขอ้ มูลด้านคุณค่าโภชนาการ โดยใช้โปรแกรมคาํ นวณ
สารอาหาร INMUCAL-Nutrients V.3 (ฐาน NB.1.1) ของสถาบันโภชนาการ
นอกจากนี้ได้มีการจัดท�ำตัวอย่างรายการอาหารประจ�ำวันส�ำหรับเมนู
อาหารไทยและของว่างทีผ่ บู้ ริโภคคุน้ เคย หรือมีการประยุกต์เพือ่ เพิม่ ปริมาณผัก
และผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์แนะน�ำ  และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้
ง่ายในรูปแบบสื่อออนไลน์ https://www.facebook.com/MahidolUniversity/
posts/10155828327973828
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https://www.facebook.com/MahidolUniversity/posts/10155828327973828

ตัวอย่างการจัดรายการอาหารประจ�ำวันส�ำหรับเมนูอาหารไทย
เพื่อการบริโภคผักผลไม้ไม่ต�่ำกว่า 400 กรัมต่อวัน
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สรุปภาพรวมการด�ำเนินการขับเคลือ่ นนโยบายผักผลไม้ปลอดภัยผ่านแหล่งรับ
ซื้อด้วยมาตรฐานการก�ำกับดูแลสถานที่ผลิต (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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การตรวจสอบสารเคมีในพืชผักผลไม้
ของนักเรียน สู่การขับเคลื่อนชุมชนเฝ้าระวัง
สารเคมี
แม้ว่าประเทศไทยมีนโยบายและความพยายามผลักดันให้อาหารไทยเป็น
ทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ โลกมานานกว่า 40 ปี และชุมชนเกษตรกรพยายามริเริม่ โครงการ
เกษตรปลอดสารเคมีและเกษตรอินทรีย์เมื่อเกือบสิบปีมาแล้ว เพื่อให้ผักปลอด
สารพิษเป็นทางเลือกในการบริโภคของประชาชนในประเทศ และเป็นสินค้าส่ง
ออกที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีนโยบายหลายด้านที่
สร้างความปลอดภัยในอาหาร ลดการได้รับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชในอาหาร แต่
การตกค้างของสารเคมีในอาหารกลับทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามปริมาณ
การใช้สารเคมีของประเทศที่สูงขึ้นทุกปี ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องรณรงค์เพื่อให้
เกิดอาหารปลอดสารเคมีอย่างเข้มข้นและเร่งด่วน
การตรวจสอบสารเคมีดว้ ยชุดทดสอบทีเ่ ชือ่ ถือได้และประชาชนทัว่ ไปท�ำได้
ง่าย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้ด้านสารเคมี จึงเป็นกลไกส�ำคัญในการท�ำให้รู้
ทีม่ าและระดับการตกค้างของสารเคมีในผักผลไม้ น�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นเฝ้าระวัง
สารเคมี เพื่อเสริมสร้างสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน สู่การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย และการส่งเสริมวิถีเกษตรอินทรีย์ในที่สุด
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การตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ของนักเรียน
(ภายใต้การตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค)

มีการสร้างความตระหนักและการเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีในผัก ผล
ไม้ และนาํ้ ผ่านความร่วมมือของเครือข่ายของชุมชน โรงพยาบาล และโรงเรียน
ในพื้นที่ 36 จังหวัดทั่วประเทศ เริ่มจากการสร้างกลไกเผยแพร่ความรู้ผ่านการ
อบรมภาคปฏิบตั แิ ละคูม่ อื ความรู้ เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการตรวจสาร
เคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ให้กับชุมชนได้จริง (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การอบรมการใช้ชุดทดสอบ
เพื่อสร้างความตระหนักและการเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมี

ผลการส�ำรวจการตกค้างของสารเคมีในพืชผักและในน�ำ้ จากแปลงเพาะปลูก
โดยใช้ชุดทดสอบสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (GT Test Kit), ชุดตรวจสอบสารก�ำจัด
วัชพืชไกลโฟเซต (Chemispot-Glyphosate), ชุดตรวจสอบสารก�ำจัดวัชพืช
พาราควอต (Chemispot-Paraquat), และชุดทดสอบสารก�ำจัดแมลง กลุ่ม
ไพรี ท รอยด์ (PY Test kit) ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การโดยเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน เกษตรกร
โรงพยาบาล และโรงเรียน ท�ำให้ได้ข้อมูลการตกค้างสารเคมีใน 4 ภูมิภาค (ภาพ
ที่ 2) ดังนี้
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ข้อมูลสถิติการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในผักผลไม้ กลุ่มสารเคมี Organophosphate/Carbamate
พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
43.07%

ไม่พบ
44.06%
แม่ฮ่อ

งสอน

ภาคเหนือ

ไม่พบ
22.2%

พะเยา

เชียงใหม่

ลำ�พูน

แพร่

หนองคาย บึงกาฬ

อุตรดิตถ์
สุโขทัย

เลย

พิษณุโลก

์
เพชร

พิจิตร

สกลนคร
กาฬสินธ์ุ

มหา
สารคาม
ร้อยเอ็ด

ชัยภูมิ

นครสวรรค์

นค

รพ

นม

มุก

ดา

จำ�นวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 126 ตัวอย่าง

หา

ร

ยโสธร

กำ�แพง
เพชร

อุดรธานี

ขอนแก่น

บูรณ

ตาก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

น่าน

ลำ�ปาง

งบัว
หนอลำ�ภู

จำ�นวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 202 ตัวอย่าง

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
34.13%

เชียงราย

อำ�นาจ
เจริญ

อุบลราชธานี
ลพบุรี นครราชสีมา
10
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
สระบุรี
9
กาญจนบุรี
8
นคร
3 นายก ปราจีน
4 2 1 ฉะเช บุรี สระแก้ว
ิงเทรา
5
ราชบุรี 6
7
ชลบุรี
เพชรบุรี
ระยอง จันทบุรี
อุทัยธานี

พบในระดับปลอดภัย
12.87%

ชัย
นาท

พบในระดับปลอดภัย
43.65%

รรณบ

สุพ

รุ ี

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
7.95%

ไม่พบ
55.20%

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

ประจวบคีิรีขันธิ์

ชุมพร
ระนอง

สุราษฏร์ธานี
พังงา

ตรัง

สตูล สงขลา

ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

พบในระดับปลอดภัย
33.75%

ปัตตานี
ยะลา

นราธิวาส

ไม่พบ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการตกค้างของกลุ่มสารเคมีออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักผลไม้

ยาฆ่าแมลงกลุม่ สารเคมีออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักผลไม้ของ
ทั้ง 4 ภูมิภาค อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 7.95-43.07 ของตัวอย่าง โดย
ภาคเหนือมีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยสูงที่สุด
ในขณะที่ผลการตกค้างของกลุ่มสารเคมีไพรีทรอยด์ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงใน
ผักผลไม้ อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 25.86-30.34 ของตัวอย่าง โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสารเคมีตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยสูงที่สุด
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ไม่พบ
42.93%

จำ�นวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 403 ตัวอย่าง

นครศรี
กระบี่ ธรรมราช

ลุง

จำ�นวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 654 ตัวอย่าง

ภูเก็ต

พัท

พบในระดับปลอดภัย
36.85%

ภาคใต้

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย
23.33%

ตราด

พบในระดับปลอดภัย

พบในระดับที่ไม่ปลอดภัย

ส่วนการตกค้างของสารเคมีพาราควอตและไกลโฟเซต ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้า
ในน�้ำจากแปลงเพาะปลูก พบการตกค้างของสารพาราควอตถึงร้อยละ 46 ของ
ตัวอย่างทีท่ ดสอบในพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันออก และการตกค้างของสาร
ไกลโฟเซตตรวจพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก
มากกว่าร้อยละ 30 ของตัวอย่าง ในขณะที่ไม่มีการตรวจพบทั้งสารพาราควอต
และไกลโฟเซตในตัวอย่างน�้ำจากแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือ

การปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภค
จากการเรียนรู้การตรวจสอบสารเคมีตกค้าง

ข้อมูลของการตกค้างสารเคมีในผักผลไม้และน�้ำจากแปลงเพาะปลูกที่
ด�ำเนินการตรวจสอบโดยนักเรียนจากความร่วมมือของชุมชน โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพส่วนต�ำบล และมหาวิทยาลัย ได้ถูกน�ำมาใช้ในการเฝ้าระวังและขับ
เคลื่อนการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและการบริโภคอาหาร โดยตัวอย่างการ
ด�ำเนินการที่เกิดขึ้น แสดงถึงการปรับเปลี่ยนในชุมชน (ภาพที่ 3) ดังนี้

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการขับเคลื่อนของชุมชน หน่วยงานสาธารณสุข และโรงเรียนในการเฝ้าระวังสารเคมี

ภาคเหนือ ชุมชนสา และโรงเรียนสา จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูล
การเกษตร แหล่งซื้อขายสารเคมี และชนิดของผลผลิตทางการเกษตรที่ขายใน
ชุมชน น�ำมาสู่แนวทางการลดการตกค้างของสารเคมีในน�้ำด้วยถ่านกัมมันต์
ตลอดจนคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยในการล้างสารเคมีในผักที่ใช้
บริโภค และรณรงค์การล้างพืชผักด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกอ่ นบริโภค บริโภค
ผักปลอดสารและผักอินทรีย์ โดยมีพลับพลึงฟาร์มเป็นแปลงเกษตรอินทรียต์ าม
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มาตรฐาน PGS ที่เพาะปลูกมานานกว่า 15 ปี เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ให้
กับชุมชน
ในขณะที่ชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับสาธารณสุขประจ�ำ
อ�ำเภอ ใช้ข้อมูลจากการตรวจพบสารเคมีในการรณรงค์บริโภคอาหารปลอดภัย
จากแปลงเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนบ้านกู่จาน อาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน
โรงเรียน และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล ได้รว่ มกันตรวจ
สอบคุณภาพดิน คุณภาพน�้ำ  และผัก รวมไปถึงการตกค้างของสารเคมีเปรียบ
เทียบระหว่างแปลงเกษตรใช้สารเคมีและแปลงเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูล
ชักชวนเกษตรกรให้มาท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยมีบา้ นโคกโก่ย ต�ำบลกูจ่ าน อ�ำเภอ
ค�ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นพื้นที่เรียนรู้
ในขณะทีช่ มุ ชนอ�ำเภอขุนหาญ ได้ใช้พนื้ ทีร่ มิ ถนนในบริเวณของบ้านครูไสว
พืน้ ทีเ่ กษตรของนางสมัย สามารถ เกษตรกรบ้านสนามแจ้ง และพืน้ ทีเ่ กษตรของ
นายธีรพล แก้วลอย เป็นฐานการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในการสนับสนุนให้ชุมชน
ขุนหาญเป็นชุมชนเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี
นอกจากนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้
ร่วมกับชุมชนในการจัดท�ำคู่มือ 3 เล่ม ได้แก่ คู่มือวิธีการป้องกันตนเองในการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย, คู่มือการตรวจวัดคุณภาพดินโดยใช้
สัตว์หน้าดิน และสัตว์ขนาดเล็กน�้ำจืด และคู่มือในการบริโภคผักและผลไม้
ส�ำหรับคนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนท�ำการเกษตรแบบ
ไม่ใช้สารเคมี
ภาคใต้ ชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน ต�ำบลแป-ระ อ�ำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ได้
ร่วมกับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ส�ำรวจที่มาของการตกค้างของ
สารเคมีในพื้นที่ พบว่าแหล่งน�้ำหลักในพื้นที่จากคลองรังกา และบริเวณพื้นที่
ต้นน�้ำจากอ�ำเภอมะนัง มีการใช้สารเคมีประเภทไกลโฟเซตและสารเคมีกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตอย่างแพร่หลาย ในขณะที่น้�ำบาดาลไม่พบ
สารเคมีตกค้างใดๆ ชุมชนจึงวางแผนเปลีย่ นแหล่งน�ำ้ เพือ่ การผลิตเกษตรอินทรีย์
และเฝ้าระวังสารเคมีส�ำหรับชุมชน
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ในขณะที่หลายชุมชนมีการขยายผลการปลูกพืชผลเกษตรอินทรีย์จากใน
พื้นที่ชุมชนและในโรงเรียน โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น การ
ขยายผลร่วมมือไปสู่เครือข่ายเกษตรกรโครงการศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง และกองทัพอากาศ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
ภาคกลางและภาคตะวันออก จากการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผักผล
ไม้ในชุมชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี ชุมชนทัพทันได้ใช้โครงงานของโรงเรียนเป็น
กลไกตัวกลางการเชื่อมต่อกับชุมชน สร้างความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ สารเคมี
ตกค้าง แล้วเผยแพร่ให้กับเกษตรกร โดยมีงบประมาณของโรงเรียนและภาครัฐ
ส่วนท้องถิ่นร่วมสนับสนุน
นอกจากนี้ เกษตรกรในชุมชนหลายแห่งในจังหวัดชัยนาท นนทบุรี และ
ชลบุรี ได้รว่ มกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลร่วมกันหาแนวทางการปลูกพืชผักแบบ
ใหม่ทลี่ ดการใช้สารก�ำจัดศัตรูพชื อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่กระทบต่อรายได้หรือ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคของทั้ง 4 ภูมิภาคนี้  มาจากกระบวนการเรียนรู้
และขยายผล สู่การเฝ้าระวังที่มีรูปแบบแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
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การเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก
การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก
และน้ำ�จากแปลงเพาะปลูกของชุมชน

ชุมชนที่ไม่เคยมีการขับเคลื่อน
บริบทของอาหารปลอดภัย

ชุมชนที่มีการขับเคลื่อน
อาหารปลอดภัยเป็นครั้งคราว

ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
อาหารปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์

• การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผล
เกษตรอินทรีย์และตรวจเลือด
ของคนในชุมชน
• การหาสาเหตุที่มาของสารเคมี
• การเปลี่ยนแหล่งน�้ำเพื่อ
การเกษตรที่ไม่มีสารเคมี
ตกค้าง
• การหาแนวทางในการปลูก
พืชผักลดสารเคมี
• การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย
ให้ชุมชน

• การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผล
เกษตรอินทรีย์และตรวจเลือด
ของคนในชุมชน
• การสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์
• การชักชวนเกษตรกรที่ใช้
สารเคมีให้ลด ละ เลิกสารเคมี
มาสู่เกษตรอินทรีย์
• การขยายพืน้ ทีอ่ าหารปลอดภัย
สู่โรงเรียน รพ.สต. วัด
• การส่งเสริมให้มีการตรวจ
คุณภาพดิน น�้ำ และสารเคมี
ในผัก

• การขยายผลเครือข่ายการ
เฝ้าระวังสารเคมีสู่พื้นที่
ข้างเคียง
• การน�ำผลตรวจสอบสารเคมี
ไปรณรงค์ให้ผู้บริโภคมาบริโภค
พืชผลเกษตรอินทรีย์จากแปลง
เกษตรกรในชุมชน
• การใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์เป็นแหล่งความรู้ให้
เยาวชนในการฝึกปฏิบัติ
• การน�ำผลสารเคมีตกค้างไป
ของบภาคราชการ เช่น อบต.
เพื่อตรวจสอบประจ�ำปี

ภาพที่ 4 แผนภาพกระบวนการจากการเรียนรู้การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในผัก
สู่การปรับเปลี่ยนวิถีบริโภคอาหารปลอดภัยในชุมชนที่มีบริบทต่างกัน ใน 36 จังหวัด 4 ภูมิภาค
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1. ชุมชนที่ไม่เคยมีการขับเคลื่อนบริบทของอาหารปลอดภัย

ในชุมชนทีไ่ ม่เคยมีการขับเคลือ่ นวิถเี กษตรอินทรียแ์ ละอาหารปลอดภัยมา
ก่อน รวมถึงไม่เคยมีการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดของคนในชุมชน ข้อมูลผล
การตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักเป็นสิง่ ใหม่ พบว่ามีการใช้สารเคมีในพืน้ ที่
เกษตรส่วนใหญ่ในชุมชนในระดับทั่วไปจนถึงเข้มข้น
กระบวนการเรียนรู้จากการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก น�ำไปสู่การ
ขับเคลื่อนต่างๆ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผลเกษตรอินทรีย์และตรวจ
เลือดของคนในชุมชน สู่การตรวจสอบสาเหตุที่มาของสารเคมี รวมทั้งการ
ป้องกันการได้รับสารเคมี เช่น การเปลี่ยนแหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร การหา
แนวทางการปลูกพืชผักเพือ่ ลดการใช้สารเคมี และการสร้างพืน้ ทีอ่ าหารปลอดภัย
และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในชุมชน เป็นต้น

2. ชุมชนที่มีการขับเคลื่อนบริบทอาหารปลอดภัยเป็นครั้งคราว

ชุมชนทีม่ กี ารขับเคลือ่ นอาหารปลอดภัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ท�ำให้คนในชุมชนทีม่ คี วามตระหนักถึงการไม่ใช้สารเคมี
ยังมีไม่มากนัก แม้จะมีการสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ใน
ชุมชน แต่กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนและลูกหลานจากการตรวจสอบ
สารเคมีตกค้างในพืชผัก ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและการบริโภค
ได้แก่
การสร้างเครือข่ายตรวจพืชผลเกษตรอินทรีย์และตรวจเลือดของคนใน
ชุมชน การส่งเสริมให้มีการตรวจคุณภาพดิน น�้ำ และสารเคมีในผัก การชักชวน
เกษตรกรที่ใช้สารเคมีให้ลด ละ เลิกสารเคมีมาสู่เกษตรอินทรีย์ การขยายพื้นที่
อาหารปลอดภัยสู่โรงเรียน รพ.สต. วัด รวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างศูนย์
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน
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3. ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน
บริบทอาหารปลอดภัย-เกษตรอินทรีย์

ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ น�ำไปสู่การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชผลในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ กระบวนการ
เรียนรู้จากการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักช่วยสร้างความมั่นใจในพืชผลตนเอง น�ำ
ไปสู่การขยายผลยังพื้นที่ข้างเคียง การน�ำผลตรวจสอบสารเคมีไปรณรงค์ให้ผู้บริโภคมา
บริโภคพืชผลเกษตรอินทรีย์จากแปลงเกษตรกรในชุมชน การใช้ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
เป็นแหล่งความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่เยาวชน รวมถึงการน�ำผลสารเคมีตกค้างไปขอ
งบประมาณจากภาคราชการ เช่น อบต. เพื่อให้กิจกรรมมีความยั่งยืน

การถอดบทเรียนภาคปฏิบัติสู่การขยายผล
ของชุมชนในการเฝ้าระวัง

การขยายผลสู่การเฝ้าระวังสารเคมีอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของเครือ
ข่ายชุมชน เกษตรกร หน่วยงานสาธารณสุข และโรงเรียนทีเ่ ข้มแข็ง การขยายผลในการตรวจ
สอบสารเคมีตกค้างและกิจกรรมขับเคลือ่ นอาหารปลอดภัย มาจากปัจจัยทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้
อยู่กับผู้ด�ำเนินงานหลักในเครือข่ายแต่ละชุมชน ซึ่งมีบทบาทต่างกัน ดังนี้
การขยายผลสู่ความยั่งยืนในบริบทโรงเรียน - โรงเรียนหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนือ่ ง ใช้กลไกโครงงานของโรงเรียนเป็นตัวกลางการเชือ่ มต่อกับชุมชนในการสร้าง
ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์และสารเคมีตกค้างให้นักเรียนได้เรียนรู้ (ภาพที่ 5) โดยได้รับงบ
ประมาณของโรงเรียนและจากส่วนท้องถิ่นสนับสนุน เช่น จังหวัดอุทัยธานี ล�ำปาง เป็นต้น
นอกจากนี้มีการขยายผลจากโครงงานนักเรียนดีเด่นไปสู่การประกวดโครงงานระดับ
ภูมิภาค สร้างความตระหนักในวงกว้าง และการขยายผลคืนความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น
นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดงในหมวดวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมส�ำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2
และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ 36
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ภาพที่ 5 โปสเตอร์ส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ให้เยาวชนจากเครือข่ายชุมชนและโรงเรียน
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การขยายผลสู่ความยั่งยืนในบริบทชุมชน - ชุมชนหลายแห่งเกิดการเรียน
รูภ้ าคปฏิบตั ใิ นการใช้ชดุ ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผักของชุมชน โดยด�ำเนิน
การตรวจสอบและขอค�ำแนะน�ำจากคณะท�ำงานของมหาวิทยาลัย แสดงถึงการ
ตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก
แม่ฮอ่ งสอน และเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ธรรมธุรกิจ ได้
น�ำความรู้ที่ได้จากการตรวจสอบสารเคมีไปใช้งาน
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารขยายผลการปลูกพืชผลเกษตรอินทรียใ์ นโรงเรียนชุมชน
และขยายผลความร่วมมือไปสูเ่ ครือข่ายอืน่ ๆ เช่น สูเ่ ครือข่ายเกษตรกรโครงการ
ศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกองทัพอากาศ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และการสร้างห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกับจังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐท้องถิ่น เช่น จังหวัดล�ำปาง
เป็นต้น
การขยายผลสู่ความยั่งยืนในบริบทหน่วยงานสาธารณสุข – หน่วยงาน
สาธารณสุขหลายแห่งสามารถเชือ่ มต่อผลการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก
ไปสู่การตกค้างสารเคมีในเลือดของคนในชุมชน ผ่านการคืนความรู้ให้ชุมชนใน
มิติต่างๆ เช่น การจัดเวทีคืนความรู้ การจัดนิทรรศการ ซึ่งท�ำให้เกิดการรวมตัว
กันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีจากความร่วมมือของเกษตรกร โรงเรียน โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต�ำบล และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
ต่อเนื่อง แม้โครงการ สสส. จะเสร็จสิ้นแล้ว แต่ชุมชนหลายแห่งมีการขับเคลื่อน
ต่อโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนที่ทางคณะท�ำงานฯ ได้สร้างไว้ ซึ่งแสดงถึงความ
ตระหนักจากภายในที่จะน�ำไปสู่การสร้างอาหารปลอดภัยของชุมชนได้
แม้ความส�ำเร็จระยะสั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัด จากการที่ชุมชนสามารถรวม
ตัวกันด�ำเนินงาน แต่ความส�ำเร็จระยะยาวจะเกิดได้ดว้ ยการสนับสนุนของเครือ
ข่ายภาครัฐ ทั้งในส่วนของงบประมาณการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และการ
ส่งเสริมรายได้ให้กบั เกษตรกรอินทรีย์ ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนอย่างแท้จริงของ
อาหารปลอดภัยทั้งในมิติของชุมชนผู้ผลิตและของผู้บริโภคทั่วประเทศ
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กินอย่างปลอดภัย
ได้คุณภาพ
เพื่อคงมนต์เสน่ห์
อาหารริมบาทวิถี
สุชาติ สุขเจริญ1
ศิริวรรณ สิทธิกา

1

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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กินอย่างปลอดภัย ได้คุณภาพ
เพื่อคงมนต์เสน่ห์อาหารริมบาทวิถี
คงไม่มีใครปฏิเสธหากเราจะยกค�ำพูดที่ว่า ‘เมืองไทยคือสวรรค์ของนักกิน’
เป็นประโยคเปิดเรือ่ งราวของอาหารริมบาทวิถี ด้วยแทบทุกแหล่งชุมชน ‘Street
Food’ หรืออาหารริมทาง คือแหล่งฝากท้องของคนทุกระดับมาเนิ่นนาน และ
เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ท�ำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย ว่ามีอาหารให้บริโภคทุก
แห่งหนตลอด 24 ชั่วโมงอย่างไม่ต้องกลัวหิว
สุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ ให้ข้อมูลว่า
ปัจจุบนั หาบเร่แผงลอยริมบาทวิถขี ยายตัวขึน้ มากในแทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่กลางเมือง เพราะรูปแบบการด�ำรงชีวิตและ
พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารที่มีความหลากหลาย สะดวก ราคาถูก และ
เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ท�ำให้มีผู้ค้าและผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว แต่การเติบโตเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง จึงเกิดปัญหาต่อเนื่องตามมาใน
หลายด้านด้วยกัน
“ทัง้ ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสัญจรของประชาชน
รวมทั้งความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่จ�ำหน่ายข้าง
ถนนนัน้ มีลกั ษณะการปนเปือ้ นของเชือ้ โรคและสารเคมีตงั้ แต่ขนั้ ตอนการเตรียม
ประกอบ ปรุง เสิรฟ์ อาหาร และอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภคส่วนมากไม่มกี าร
ปกปิด จึงเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง สารตะกั่ว และโลหะหนักจากไอเสีย
รถยนต์ รวมทัง้ ฝุน่ ดินตามถนนทีล่ มพัดผ่านมา อีกทัง้ ตัวผูข้ ายเองก็สามารถเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรคด้วยเช่นกัน เพราะส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล
อาหารที่ถูกต้อง และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ”
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ก้าวเริ่มของงานพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ.2561 ส�ำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
(ส�ำนัก 5) สสส. จึงสนับสนุนทุนให้ส�ำนักสุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  กรมอนามัย
ระยะที่ 1 จัดท�ำโครงการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยสนับสนุนเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีที่
ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพื้นที่
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหาร และส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างเป็นรูป
ธรรม รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจของผู้
ประกอบการและประชาชนผูบ้ ริโภค ในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี ห้มคี ณ
ุ ภาพ
และปลอดภัยต่อการบริโภค
“มีการคัดเลือกพืน้ ทีท่ มี่ กี ารจัดบริการอาหารริมวิถี 12 จังหวัด คือ เชียงใหม่
ล�ำปาง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และสงขลา ท�ำการถอดบทเรียนศึกษาสถานการณ์และ
รูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีของแต่ละพื้นที่ เพื่อก�ำหนดแนวทางการ
พัฒนารูปแบบและเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และให้ภาคีเครือข่าย
อาหารริมบาทวิถีทั้ง 12 พื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และระดม
สมองเรื่องการก�ำหนดรูปแบบของอาหารริมบาทวิถีออกมา 3 รูปแบบ คือ
พื้นที่เฉพาะ พื้นที่ปิดถนน และพื้นที่ไม่ปิดถนน”
ขณะเดียวกันก็ได้พิจารณา (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี เพื่อ
น�ำไปทดลองใช้ในพื้นที่ต้นแบบทั้ง 12 แห่ง ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
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สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ค้าอาหาร จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี เพือ่ ใช้ในการรณรงค์สร้างความ
รู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้บริโภค และการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ตาม (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงประเมินความรู้ ความเข้าใจ
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารริมบาทวิถขี องประชาชนและนักท่องเทีย่ วทีม่ า
ใช้บริการในพื้นที่เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี มีทั้งการใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การสร้างภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถีที่ควรจะ
เป็นในอนาคต และรูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถตี ามบริบทของพืน้ ที่ รวม
ถึง (ร่าง) มาตรฐาน/ข้อก�ำหนดสุขาภิบาลส�ำหรับอาหารริมบาทวิถี ที่จะน�ำไป
ปรับใช้ในพื้นที่ ซึ่งน�ำไปสู่การจัดท�ำเป็น (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะการ
จ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
“การพัฒนาพื้นที่ด�ำเนินการอาหารริมบาทวิถีในปี 2561 เรามีการตรวจ
สุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับแผงลอยจ�ำหน่ายอาหารของ
กรมอนามัย มีการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในระดับ
พื้นที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข คณะกรรมการชมรม สมาคมผู้ประกอบการ และยังมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น การจัดงานเทศกาลต่างๆ
ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง และมีการจ�ำหน่ายอาหารประจ�ำถิ่น เป็นต้น”
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จากการสนับสนุนและส่งเสริมบริการอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่เป้าหมาย
12 จังหวัด พบการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ อย่างน่าพอใจกว่าร้อยละ 90 ทัง้ เรือ่ งกลิน่
เหม็นของขยะ กลิ่นเหม็นของน�้ำเสีย น�้ำเฉอะแฉะ ขยะบริเวณจ�ำหน่ายสินค้า
และสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งแปลกปลอมในอาหารปรุงส�ำเร็จ
“แต่สิ่งที่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จและจ�ำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ
อาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมบริโภคส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารปกปิดอาหาร ซึง่ อาจมีความ
เสีย่ งในการปนเปือ้ นจากฝุน่ ละออง สารตะกัว่ และโลหะหนักจากไอเสียรถยนต์
รวมทั้งฝุ่นดิน ตามถนนที่ลมพัดผ่านมา และการจ�ำหน่ายอาหารบาทวิถีในรูป
แบบพื้นที่ไม่ปิดถนนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีควันรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรียม
ปรุง ประกอบอาหารจ�ำเป็นต้องมีการปกปิดอาหารหรือก�ำบังทีเ่ พียงพอเพือ่ ลด
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์”
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ระบบการควบคุ ม ดู แ ลสถานประกอบการด้ า น
สุขาภิบาลอาหาร โดยใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ เนือ่ งจากยังไม่มกี ฎหมายทีม่ าจัดการด้านสุขลักษณะ
ของการจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 12 แห่ง มีการ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ ควบคุมก�ำกับการจัดบริการอาหารริมบาทวิถเี พียง 7
แห่ง และมีการประกาศเป็นเขตผ่อนผันให้มกี ารจ�ำหน่ายในทีห่ รือทางสาธารณะ
เพียง 3 พื้นที่
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“จากข้อมูลผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ าใช้บริการในพืน้ ที่
เป้าหมาย 12 จังหวัด มีขอ้ เสนอแนะว่า ยังพบควันจากการปรุงประกอบอาหาร
เล็กน้อย บางร้านไม่มกี ารปกปิดอาหาร ผูป้ ระกอบการอาหารบางส่วนมีการทาสี
เล็บ สวมแหวน หรือเครื่องประดับ รวมถึงไม่สวมเสื้อมีแขน ไม่สวมใส่ผ้ากัน
เปื้อน ไม่สวมหมวกคลุมผม การใช้มือหยิบจับอาหาร ไม่วางภาชนะสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร”
แม้วา่ การท�ำงานยังมีจดุ ให้ตอ้ งแก้ไขและพัฒนาต่อ แต่กม็ กี ารเปลีย่ นแปลง
ที่น่าชื่นใจ เช่น ที่ถนนคนเดินเซาะกราว จังหวัดบุรีรัมย์ จัดให้มีจุดจ�ำหน่ายผัก
ปลอดสารพิษในพื้นที่ด�ำเนินงานอาหารริมบาทวิถี ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
“เราพบโอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ด�ำเนินการอาหารริมบาท
วิถี ในประเด็นการส่งเสริมการจ�ำหน่ายและบริโภคผักผลไม้ทปี่ ลอดภัยอย่างเพียง
พอ รวมถึงมีการเลือก ล้าง ผักผลไม้ให้เหมาะสมก่อนน�ำประกอบอาหาร และ
การส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคทีม่ าใช้บริการได้บริโภคผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน เพือ่ ช่วย
ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

พัฒนาพื้นที่อาหารริมบาทวิถีกับการเติบโตในระยะที่ 2

การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีระยะที่ 2 ในปี 2562-2563 เป็นการพัฒนา
อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
จะเน้นกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกการด�ำเนินงานอาหารริมบาทวิถีให้
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จัดการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระดับพื้นที่ ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 2
กลุม่ พืน้ ที่ คือพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิม 12 จังหวัด และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ 12 จังหวัด
ได้แก่ แม่ฮอ่ งสอน แพร่ ชัยนาท ลพบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุทรปราการ ขอนแก่น
นครพนม ชัยภูมิ ยโสธร กระบี่ และสตูล
“ในระยะ 2 นี้ เราเน้นการพัฒนาต้นแบบการจัดการพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานอาหาร
ริมบาทวิถี และรูปแบบการขยายผลการด�ำเนินงานอาหารริมบาทวิถสี รู่ ะดับพืน้ ที่
โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ศึกษาระบบและกลไกการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถที งั้ ด้านสุขลักษณะ
ความปลอดภัย ส่งเสริมการบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้านโภชนาการ รวมถึงส่ง
เสริมให้เกิดมาตรการทางสังคมเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเข้ามามีสว่ นร่วม และก�ำหนดเป็น
นโยบายระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ น�ำไปสูน่ โยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุข และขยาย
รูปแบบการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืน”
พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 12 จังหวัดเดิมจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ใหม่ เน้นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรม
อนามัย ศูนย์อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้ประกอบการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ
อาหารริมบาทวิถีที่สะอาดปลอดภัย ได้ความรู้ในการเลือกบริโภคอย่างถูกต้อง
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และเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ คือ 400
กรัมต่อวัน ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม
รวมถึงพัฒนาการกฎหมายการจ�ำหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ และ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี พัฒนารูปแบบการสือ่ สารสาธารณะด้านสุขาภิบาล
อาหาร และพัฒนาฐานข้อมูลอาหารริมบาทวิถีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด�ำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมด้านมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติวัฒนธรรม
สุชาติเล่าว่า “ผลการด�ำเนินงานในครั้งนี้ เราสามารถผลักดันให้กระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนดนโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี: Street Food Good
Health จังหวัดละ 1 แห่ง ในปี 2564 เกิดต้นแบบแหล่งจ�ำหน่ายและให้บริการ
อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย 15 แห่ง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ขยายผลต่อได้ มีระบบ
และกลไกการจัดการอาหารริมบาทวิถีของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นแกนน�ำหลัก และแบ่งรูปแบบการจัดการพืน้ ที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 3 รูปแบบ คือส�ำหรับ คนพื้นที่ที่ใช้บริการ พื้นที่รองรับ
การท่องเที่ยว และพื้นที่ที่รองรับคนพื้นที่และนักท่องเที่ยว รวมเป็น 6 รูป
แบบ”
นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ ทัง้ ในด้านแหล่ง
เงินทุนของผู้ประกอบการ ที่ส่วนใหญ่ใช้ทุนส่วนตัวร้อยละ 84.23 ที่เหลือคือกู้
เงินจากธนาคารและเงินกู้นอกระบบ
ส่วนการใช้จ่ายจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ร้อยละ 55.47 ยังเป็นคนใน
ท้องถิน่ รองลงมาคือนักท่องเทีย่ วไทย มีนกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเพียงร้อยละ 5.07
เห็นได้ชัดว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารริมบาทวิถีเป็น
อย่างมาก
ส่วนด้านความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้
บริโภค ก็พบว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาล โดย
มี แรงจู ง ใจจากการได้ รั บ ป้ า ย ‘อาหารสะอาด รสชาติ อ ร่ อ ย’ การมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ร้านค้า และการประกวดแผงจ�ำหน่ายอาหารสะอาด
ปลอดภัย
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ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการก็มีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ที่สะอาด มี
ทางเลือกในการใช้บริการ ราคาสมเหตุสมผล และผู้ประกอบการมีสุขลักษณะที่
ดี
“อาหารริมบาทวิถีเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยที่มีเสน่ห์ เป็น
วิถีชีวิตการค้าการขายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้อยากมาลิ้มลอง
รสชาติอาหารไทยหลากหลายเมนูแล้วแต่บริบทของพืน้ ทีด่ ว้ ยราคาย่อมเยา แต่
ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เลือก ก็ต้องเลือกซื้อจากแผงจ�ำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน
สะอาด ปลอดภัย
“หัวใจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี ห้มปี ระสิทธิภาพ
คือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ที่ส�ำคัญคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย การท่องเที่ยว เกษตร พัฒนาชุมชน
และพาณิชย์จังหวัด ที่จะร่วมบูรณาการ ผลักดัน สนับสนุนสร้างการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจ และการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีให้มีมาตรฐาน เกิดความยั่งยืน
ตลอดไป” สุชาติให้ความเห็นทิ้งท้ายการขับเคลื่อนอาหารริมบาทวิถี ให้มี
คุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้คงมนต์เสน่ห์อยู่อย่างมิรู้วาย
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เปลี่ยนพฤติกรรม
คนวัยท�ำงาน
สู่การบริโภคผัก
400 กรัม
จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ 1
ศิริวรรณ สิทธิกา

1

โครงการเสริมความรอบรู้เรื่องอาหาร เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพื่อสุขภาพในกลุ่มวัยท�ำงาน
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เปลี่ยนพฤติกรรมคนวัยท�ำงาน
สู่การบริโภคผัก 400 กรัม
คนวัยท�ำงานต้องการความคล่องตัวในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากใช้เวลาใน
ทีท่ ำ� งานโดยเฉลีย่ 8 ชัว่ โมง ไม่นบั ช่วงเวลาเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านและเดิน
ทางกลับบ้านอีกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการบริโภคอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ จึงนิยมอาหารทีก่ นิ สะดวก ใช้เวลาน้อย บ้างติดในรสชาติหรือค่านิยม
ในการบริโภคอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เบเกอรี่ หรืออาหารที่อุดมด้วยแป้ง
โปรตีน ไขมัน ท�ำให้ได้รบั สารอาหารจากการบริโภคผักผลไม้ตำ�่ กว่าทีค่ วรจะเป็น
ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมา
จากตัวเลขประชากรไทยที่เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากกว่า 3 แสน
คนต่อปี พบว่าเป็นกลุ่มคนวัยท�ำงานประมาณ 1 ใน 10 เนื่องจากมีพฤติกรรม
การใช้ชีวิตและการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นโจทย์ให้ ‘โครงการเสริม
ความรอบรูเ้ รือ่ งอาหาร เพิม่ การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยเพือ่ สุขภาพในกลุม่ วัย
ท�ำงาน’ ภายใต้การท�ำงานของ บริษัท ผักสร้างสุข จ�ำกัด เข้ามาส่งเสริมการ
บริโภคผักผลไม้และสนับสนุนเครือข่ายงานอาหาร ด้วยการรณรงค์ให้กลุ่ม
ประชาชนคนวัยท�ำงานในเขตเมืองเกิดความรู้ความเข้าใจ และเปลี่ยนค่านิยม
มาบริโภคผักผลไม้มากขึ้น รวมถึงสร้างช่องทางการเข้าถึงผักผลไม้ปลอดภัยได้
สะดวกขึ้นกว่าเดิม
จันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ เล่าถึงขอบข่ายการท�ำงานของโครงการฯ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ว่า “เรา
เชือ่ ว่า การเปลีย่ นแปลงใดๆ ไม่สามารถเกิดขึน้ จากการบังคับหรือบอกให้คนอืน่
ท�ำ แต่เกิดจากการตระหนักรู้และลงมือท�ำด้วยตัวเอง ดังนั้นการท�ำงานของเรา
จึงเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองท�ำ  เห็น
ประโยชน์เอง และเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยมีการสร้างกลุ่มเพื่อเรียนรู้
ไปด้วยกัน เพราะพลังของกลุ่มจะช่วยให้เราท�ำไปได้โดยตลอดรอดฝั่ง”
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ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการท�ำงานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายคนวัยท�ำงานในเมือง ทั้งกับพนักงานออฟฟิศโดยตรง กับกลุ่มผู้
ประกอบการ กับแม่ครัวซึ่งปรุงอาหารให้กับพนักงานในส�ำนักงานและโรงงาน
และกลุ่มบุคคลทั่วไปผ่านกิจกรรมสาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้คนเมืองหันมาให้
ความส�ำคัญต่อการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น มีการท�ำงานในองค์กร 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�ำงาน, ปรุงผักง่ายๆ สไตล์คนเมือง, กินผักสร้างสุข, ปลูกผัก ปลูกสติ, ค่าย
บุคคลต้นแบบ, เก็บผักอินทรีย์ 400 กรัม มาท�ำอาหาร, กินดีสุขภาพดีเลือกได้
เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนเห็นความส�ำคัญของการกินผักผลไม้ และน�ำมาสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินของตนเอง

ชวนคนวัยท�ำงานให้หันมารักเมนูผักผลไม้

โครงการฯ เปิดโอกาสให้คนท�ำงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้สะดวกที่สุด
ด้วยการยกกิจกรรมไปเยือนถึงส�ำนักงาน เช่น การจัดกิจกรรม Office Clean,
Office Green ในช่วงพักเที่ยง สาธิตการปรุงเมนูผักและออกร้านจ�ำหน่ายผัก
อินทรีย์ จากนั้นออกแบบกิจกรรมให้พนักงานออฟฟิศเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก
ขึน้ ในปีตอ่ มา ด้วยกิจกรรม Design My Plate ซึง่ ใช้เวลาครึง่ วัน และมีหน่วยงาน
และองค์กรที่สละชั่วโมงการท�ำงานเพื่อให้พนักงานได้มาเข้าร่วมด้วย
“เราจัดให้มีเสวนา ซึ่งมีคุณหมอ นักโภชนาการ และคนที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมในปีแรกมาพูดคุยเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ มีฐานกิจกรรมให้ลองชัง่ ผัก มี
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การตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด และมีตลาดสีเขียวจากเครือข่ายไปร่วมด้วย ท�ำให้
นอกจากจะได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของการกินผักผลไม้ต่อสุขภาพแล้ว ยังรู้ว่าควรจะ
เลือกกินอย่างไรให้ปลอดภัย และเข้าถึงแหล่งซือ้ ได้ในคราวเดียวกัน เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เกิดการจุดประกายจากการฟัง ได้เห็น และเรียนรูจ้ ากกิจกรรมนีภ้ ายในครึง่ วันแล้ว เราจะ
ชวนให้เขาไปต่อ โดยการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายมาทดลองเปลี่ยนพฤติกรรมในกิจกรรม
21 วันมหัศจรรย์ผกั ผลไม้ เพือ่ ให้คนทีส่ นใจจะเปลีย่ นพฤติกรรมจริงๆ ได้เปลีย่ นแปลงตัว
เอง
“กิจกรรม 21 วันฯ จะเป็นกระบวนการกลุ่ม ที่เราจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทุก
คนสร้างเป้าหมายและลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าทีโ่ ครงการและนักโภชนาการ
คอยตอบค�ำถามและให้ข้อมูลความรู้ผ่านกลุ่มไลน์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าไปบันทึก
ปริมาณผักผลไม้ทตี่ วั เองกินในแต่ละมือ้ ในเว็บแอปพลิเคชันของโครงการฯ ตลอด 21 วัน
และส่งภาพอาหารแต่ละมื้อเข้าไปในกลุ่มไลน์ ซึ่งจะท�ำให้เขาได้เห็นแบบแผนการกินของ
ตัวเอง บางคนเพิง่ รูว้ า่ ตัวเองมักจะกินอาหารซ�ำ้ ๆ เดิม บางคนถอดใจตัง้ แต่ 2 วันแรก แต่
พอเห็นเพื่อนๆ ส่งภาพอาหารกันเข้ามา ก็เกิดแรงบันดาลใจ ฮึดต่อ บางคนไม่มีไอเดีย
เรื่องอาหารหรือท�ำอาหารไม่เป็น ก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
“จากนัน้ ก็มกี จิ กรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพ เพิม่ ผักในวันท�ำงาน โดยท�ำกับกลุม่
ทีร่ ว่ มกิจกรรม 21 วันฯ ท�ำให้ได้เมนูสขุ ภาพตัวอย่างจากคนท�ำงานซึง่ มีเวลาน้อย และน�ำ
ไปแบ่งปันในเว็บไซต์ของโครงการฯ รวมถึงกิจกรรมปลูกผัก ปลูกสติ ที่ชวนให้กลุ่มคนวัย
ท�ำงานมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก หมักปุ๋ยจากเศษอาหาร เพื่อให้คนเห็นคุณค่าของ
อาหารและไม่ทิ้งขว้างเศษอาหารให้เปล่าประโยชน์”
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายบุคคลต้นแบบ น�ำคนต้นแบบจากการท�ำ
กิจกรรม 21 วันฯ ส�ำเร็จ ไปออกค่ายร่วมกันที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การ
ปลูกผัก เก็บผักอินทรีย์และผักพื้นบ้าน เพื่อเรียนรู้คุณค่าของพืชผักต่างๆ และ
วิธนี �ำมาปรุงเป็นอาหาร และกิจกรรมกินดีสขุ ภาพดีเลือกได้ ทีจ่ ดั ร่วมกับภาครัฐ
และองค์กรเอกชน
“ในกิจกรรม 21 วันมหัศจรรย์ผักผลไม้ เราพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมครบ 21 วัน มีความเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพที่ชัดเจน ร้อยละ 90 มีการ
ขับถ่ายดีขนึ้ และในกิจกรรมปีตอ่ มา ก็มคี นสังเกตตัวเองว่านอนหลับดีขนึ้ ภูมแิ พ้
ลดลง พอเขาได้พบความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ก็ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนในเรื่องอื่นตามมา เช่น กินหวานน้อยลง กินผักผลไม้ให้มากขึ้น ท�ำ
อาหารกินเอง ปัญหาที่เคยมีค่าโคเลสเตอรอลและน�้ำตาลในเลือดสูงก็ลดลง
ความดันก็ลดลง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนร่วม
งาน และครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้น มีความสุข ความพอใจกับชีวิตมากขึ้นด้วย”
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ปรุงดี สุขภาพเปลี่ยน

การท�ำกิจกรรมร่วมกับคนวัยท�ำงานเพือ่ ให้รวู้ ธิ กี ารกินทีเ่ หมาะสม สามารถเปลีย่ นพฤติกรรม
และสร้างการรับรู้ระดับหนึ่งให้กับกลุ่มคนจ�ำนวนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม ขณะเดียวกันยังมีกลุ่ม
คนเบื้องหลังส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการของคนในองค์กรโดยตรง อย่างผู้ประกอบการร้าน
อาหารและแม่ครัว ที่โครงการฯ เข้าไปท�ำงานด้วย
จันทร์จิดาเล่าว่า “เราจัดกิจกรรมพัฒนาเมนูร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ที่อยู่
ในส�ำนักงานและโรงงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนได้กินผักง่ายขึ้น โดยมีวิทยากร
หรือนักโภชนาการที่เป็นทีมงานโครงการฯ และเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อสุขภาพด้วย
มาให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบการตัง้ แต่เรือ่ งการจัดการต้นทุน การปรุงอาหารทีม่ ผี กั เป็นส่วนประกอบ
เช่น มีผักที่เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้นในเมนูราดหน้า ร้านข้าวแกงก็มีผักหลากหลายขึ้น
แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถท�ำได้อย่างยั่งยืนเพราะปัญหาต้นทุนสูง หรือบางร้านอยู่ในโรงงานที่
จ�ำกัดราคาอาหารสูงสุดแค่จานละ 20 บาท
“ส่วนบางแห่งที่ท�ำได้ก็เพราะมีบริษัทหรือองค์กรช่วยสนับสนุน เช่น บริษัท ไลอ้อน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ทีน่ อกจากจะสนับสนุนร้านค้าแล้ว ยังสนับสนุนให้โครงการฯ ไปจัดกิจกรรม
ให้กับพนักงานในโรงงานด้วย ทั้งยังส่งพนักงานไปอบรมเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ น�ำผลผลิตมา
ขายให้กับพนักงานในส�ำนักงานที่กรุงเทพฯ และจัดตลาดนัดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง หรือบริษัท
พรีเมียร์ จ�ำกัด ที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเอง ก็ก�ำหนดให้มีเมนูผักประจ�ำวันและมีน�้ำผัก
ปั่นเป็นทางเลือกให้ลูกค้า”
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ทางด้านแม่ครัวซึ่งเป็นผู้ลงมือปรุง โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเมนู
สุขภาพ การล้างผัก การปรุงอาหารที่ลดหวานมันเค็ม และการท�ำเมนูอาหารที่มีผักมากขึ้น
“ที่ส�ำคัญคือสร้างแรงจูงใจให้แม่ครัวรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้คนอื่นสุขภาพ
ดี ให้เขาได้ภาคภูมิใจ เพราะโดยพื้นฐานแล้วคนกลุ่มนี้อยากท�ำอะไรๆ ดีเพื่อสังคม ซึ่งจากการ
ถอดบทเรียนหลังจบโครงการ เราพบว่าเขารู้สึกดีและภูมิใจที่ได้มีโอกาสท�ำสิ่งเหล่านี้”

ทุกคนล้วนเป็นนักกินที่ดีได้

แม้ว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ คือคนวัยท�ำงานในส�ำนักงานเป็นส�ำคัญ แต่ก็ไม่ได้
ละเลยกลุ่มบุคคลทั่วไป กิจกรรมปรุงผักง่ายๆ สไตล์คนเมือง จึงเกิดขึ้นด้วยการชวนคนมาร่วม
เวิรก์ ชอปการปรุง โดยมีเชฟมาเป็นวิทยากรสอนท�ำอาหาร และกิจกรรมกินผักสร้างสุข ชวนคน
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 21 วันมหัศจรรย์ผักผลไม้ แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ส�ำเร็จ มาร่วมสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ 400 กรัมมาท�ำอาหาร ก็ชวนสือ่ มวลชนไปร่วมเรียนรูท้ มี่ ลู นิธิ
เอ็มโอเอไทย แล้วถ่ายทอดต่อผ่านสือ่ ของตน และยังมีกจิ กรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ ส่ง
เสริมการบริโภคผักผลไม้ ที่จัดร่วมกับองค์กรและชุมชนผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย
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“ปัจจัยความส�ำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ทเี่ หมาะสมกับบริบท
ของแต่ละชุมชนนัน้ ควรเริม่ จากการผลักดันให้เกิดแนวคิดสุขภาวะดี เพือ่ สร้างชุมชนทีแ่ ข็ง
แรง ผ่านกระบวนการให้ความรู้และทดลองปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม น�ำไปสู่การ
ถ่ายทอดความส�ำเร็จโดยอาศัยสิง่ แวดล้อมองค์กร นโยบายและโครงสร้างการบริหารทีเ่ อือ้
อ�ำนวย สื่อสารผลลัพธ์ให้รับรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทีมท�ำงานเองก็
ต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำ และท�ำให้เป้าหมายของกิจกรรมนัน้ บูรณาการกับเป้าหมาย
ขององค์กรหรือชุมชน”

สื่อสารความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

การสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการขับ
เคลื่อนความรู้ความเข้าใจถึงความส�ำคัญในการบริโภคผักผลไม้ให้เพียงพอ โครงการฯ จึง
ได้พัฒนาชุดความรู้ที่เข้าใจง่าย เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ, ผักผลไม้ปลอดภัย, ชุดความรู้กิน
ผักสร้างสุข, คูม่ อื การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในองค์กร/ชุมชน, รวบรวมราย
ชื่อแหล่งจ�ำหน่ายผักผลไม้ปลอดภัย, คลิปเมนูอาหาร 100 กรัมจ�ำให้แม่น, เกมออนไลน์
ชั่งผักรักเลย, Your Super Food Test เผยแพร่ทาง www.vegandfruit400.org และเพจ กิน
ผักผลไม้ดี 400 กรัม ตลอดจนช่องทางทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และพอดแคสต์
นอกจากนีย้ งั มีแอปพลิเคชันบันทึกรักผักผลไม้ เครือ่ งมือบันทึกข้อมูลการบริโภคและ
ตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพตามระยะเวลา ซึง่ ผูบ้ นั ทึกจะได้รบั การประเมินสุขภาพเบือ้ ง
ต้น และรับค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับโภชนาการทีเ่ หมาะสมจากแพทย์และนักโภชนาการของโครง
การฯ
การกินผักผลไม้ให้เพียงพอทีด่ อู ย่างผิวเผินเหมือนจะเป็นเรือ่ งง่าย ทว่าความเป็นจริง
กลับท�ำได้ยากกว่าทีค่ ดิ ด้วยข้อจ�ำกัดต่างๆ บางคนอาจเคยชินกับพฤติกรรมการกินทีต่ ดิ ตัว
มาจนยากจะแก้ หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะมองเห็นความส�ำคัญของผักผล
ไม้ในมื้ออาหาร
การจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างโอกาสให้คนวัยท�ำงานและคนทัว่ ไปเข้าถึงผักผลไม้ทปี่ ลอดภัย
และสัมผัสรสชาติความอร่อยของอาหารที่มีผักเป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องเดิน
หน้าขับเคลื่อนกันต่อไป เพื่อให้การกินผักผลไม้แทรกซึมไปสู่มื้ออาหารของทุกๆ คน จน
เป็นวิถีปกติในทุกๆ วัน
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• 136 •
ผลงานความส�ำเร็จของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะด้านโภชนาการ
ศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
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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 •
บทเรียนการขับเคลื่อนและด�ำเนินงาน
มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช
• 192 •
ฉลาดซื้อ ฉลาดกินอย่างง่ายๆ ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
•••••
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ผลงาน
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สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ผลงานความส�ำเร็จของแผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะด้านโภชนาการ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารส่งผลถึงภาวะโภชนาการและสุขภาพ การบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสมก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้ รังและเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรล�ำดับต้นๆ
ของประชากรไทย2 อาหารและโภชนาการยังเป็นต้นทุนส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาเด็กให้เติบโต
สมวัยและมีพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ และยังมีมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมที่น�ำไปสู่สุขภาวะองค์รวมของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
การขจัดความหิวโหย3 เป็น 1 ใน 12 เป้าหมายจากทั้งหมด 17 เป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ที่สัมพันธ์กับโภชนาการ ซึ่งหากไม่มีการ
ลงทุนในด้านโภชนาการแล้ว โอกาสบรรลุเป้าหมายย่อมเป็นไปได้ยาก4
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เริม่ ภารกิจการสร้างเสริมสุข
นิสัยในการบริโภคอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาวะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550
• ในช่วง 5 ปีแรก เป็นการพัฒนากลไกที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมใน
องค์กร พื้นที่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว เน้นการลงทุนในส่วนที่จ�ำเป็นและก่อให้เกิดผล
กระทบสูงเพื่อมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาว
• ในช่วง 10 ปีต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นการสานและเสริมพลังการด�ำเนินงานของหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สร้าง
ขีดความสามารถของบุคคลที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ เพิ่มขีดความสามารถเชิงสถาบัน และส่ง
เสริมบทบาทของชุมชนและองค์กรในการพัฒนาสุขภาวะองค์รวม หรือแก้ไขปัญหาส�ำคัญของ
ตน โดยตัวชี้วัดหลักด้านโภชนาการ ประกอบด้วยพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้วันละ
400 กรัม และลดอัตราของภาวะน�้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนให้น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ในกลุ่มเป้าหมาย
2
3
4

ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงานการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย
พ.ศ.2560-62. นนทบุรี:บริษัท เดอะ กราฟิโก ซิสเต็มส์ จ�ำกัด; 2564.
Zero hunger: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Nutrition and the Sustainable Development Goals. https://scalingupnutrition.org/nutrition/
nutrition-and-the-sustainable-development-goals/
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ตลอด 15 ปีของการด�ำเนินงาน แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. สร้างและสื่อสาร
องค์ความรูด้ า้ นโภชนาการส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและความตระหนักรูข้ อง
สังคมไทย ร่วมมือกับภาคีระดับต่างๆ ผลักดันนโยบายและมาตรการที่ส่งผลต่อสภาพ
แวดล้อมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าและสุขภาวะของสังคมโดยรวม
อย่างมีนัยส�ำคัญ

การสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ5

สภาพแวดล้อมด้านอาหารซึง่ รวมถึงปัจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการหาอาหารได้
ง่าย (Availability) ราคาอาหาร ผู้ค้า การส่งเสริมการขาย และปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการเข้าถึงอาหาร การจ่ายได้ ความสะดวก และความปรารถนาใน
ผลิตภัณฑ์อาหารนั้น มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมด้านอาหารให้เอื้อต่อ
การบริโภคอาหารทีอ่ ดั แน่นด้วยพลังงานแต่ขาดคุณค่าโภชนาการ ได้แก่ อาหารทีอ่ ดุ ม
ด้วยไขมัน น�้ำตาล และโซเดียม ร่วมกับการส่งเสริมให้บริโภคเกินความต้องการ น�ำไป
สู่ความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาทั่วโลก
การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาหารให้เอื้อต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ ลดการซื้อ
และบริโภคอาหารเสี่ยงสุขภาพจึงเป็นนโยบายทางเลือกที่ประเทศต่างๆ น�ำมาใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย นโยบายการคลัง
นโยบายเกี่ยวกับฉลากอาหาร นโยบายควบคุมการท�ำการตลาดอาหาร นโยบาย
5

รายงานประจ�ำปีของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. รายงานของปี 2550-2563
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ส่งเสริมการปรับคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และนโยบายก�ำหนดมาตรฐานอาหารส�ำหรับ
องค์กรและสถาบันต่าง ๆ เป็นต้น6
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ร่วมกับภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านอาหารทีพ่ งึ ประสงค์ตามเป้าหมาย
แต่ละประเด็นมีการท�ำงานต่อเนื่องระยะยาว ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สามารถบรรลุเป้า
หมายในการผลักดันนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการปรับสภาพแวดล้อม
ด้านอาหารให้เอื้อต่อสุขภาวะ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการคลัง เป็นนโยบายด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมการซื้อและ

บริโภคของประชาชนและต่อผู้ผลิตในการปรับผลิตภัณฑ์ให้ดีต่อสุขภาพ ซึ่งประเทศต่างๆ
เลือกใช้เป็นมาตรการส�ำคัญในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากการขับเคลื่อนของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ภาคีเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
และส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ร่วมกับกรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ก�ำหนดพิกัดภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ก�ำหนดให้คิดอัตราภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลตามปริมาณน�้ำตาล ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

2. นโยบายเกี่ยวกับฉลากอาหาร

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ.2550 เรือ่ งการแสดงฉลากโภชนาการ
ของอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพด
คั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือ
แครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ พร้อมข้อความค�ำเตือน “บริโภคแต่น้อย และออก
ก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ” ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2550 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 19 ธันวาคม
2551 เพื่อเป็นมาตรการสนับสนุนการลดปัญหาโรคอ้วน จากการประเมินการใช้นโยบาย ใน
ปี 2552 พบว่า มีผลบังคับใช้มากกว่าร้อยละ 80
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.
6
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• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 373 พ.ศ.2559 เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์
โภชนาการบนฉลากอาหาร สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice
Logo) เป็นข้อมูลแสดงให้ผบู้ ริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทดี่ ตี อ่ สุขภาพ (ลดหวาน
มัน เค็ม) ได้งา่ ย เพือ่ ช่วยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ในปี 2563
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเกณฑ์สัญลักษณ์แล้ว 1,540 ผลิตภัณฑ์

3. นโยบายควบคุมการท�ำการตลาดอาหาร

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการตลาดอาหารส�ำหรับทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551
เพื่อป้องปรามการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ต่อมาได้ผลักดันเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 เรื่องการควบคุม
กลยุทธ์การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก น�ำไปสู่การร่วมมือขั บ เคลื่ อ นกั บ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเป็นพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

4. มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

• พัฒนาข้อเสนอประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร: การจัดการน�้ำมันทอดซ�้ำ
เสื่อมสภาพ เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2554
• สานต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2 ประเด็นการจัดการปัญหาภาวะน�ำ้ หนักเกิน
และโรคอ้วน โดยร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการปัญหา
ภาวะน�ำ้ หนักเกินและโรคอ้วน เพือ่ น�ำยุทธศาสตร์ตามมติดงั กล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ น�ำเสนอใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2554
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5. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

• กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25612580) ร่วมสนับสนุนการจัดท�ำของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและร่วมผลักดันให้นำ� สาระ
ส�ำคัญในประเด็นความมัน่ คงทางอาหารบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11
• ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ บรรจุในแผนงาน
การลดพฤติกรรมเสีย่ งทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 12
• ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 รวมทัง้ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชนไทยและสร้างมาตรการเชิงสมัครใจให้
ผู้ประกอบการอาหารปรับลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 10 ในทุก 2 ปี ปัจจุบัน ได้
ร่วมกับองค์การอนามัยโลกประจ�ำประเทศไทย สนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดท�ำข้อมูลทาง
วิชาการเพือ่ พัฒนามาตรการจัดเก็บภาษีโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารให้กบั กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง
• โครงการโภชนาการสมวัยเพื่อเด็กไทยมีพัฒนาการที่ดี โดยการสนับสนุนของ สสส.
ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มงบประมาณค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนจาก 13 เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน ตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร.0505/29284 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556
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6. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและท้องถิ่น

• การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ ในช่วงปี พ.ศ.2552-2559 เกิดนโยบายระดับ
ท้องถิ่นที่ส่งเสริมระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตการกระจายผักผลไม้ และการบริโภคผักและ
ผลไม้ปลอดภัยในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดนครปฐม เชียงใหม่ ยโสธร สงขลา จันทบุรี
• เกิดนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ จัดท�ำเทศบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย
การจัดการอาหารและโภชนาการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร
และอาหารปลอดภัย ในหลายจังหวัด เช่น สมุทรปราการ ภูเก็ต สุรินทร์ ล�ำปาง เชียงใหม่
ในปี 2558
• ขับเคลือ่ นองค์กรปกครองท้องถิน่ ให้รว่ มกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน
และกลุม่ ประชาสังคมในพืน้ ที่ ลงนามในข้อตกลงร่วมมือนโยบายทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ส่งเสริมการเลีย้ ง
ดูลูกด้วยนมแม่ และการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ในปี 2562

7. นโยบาย/มาตรการโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
ปลอดนมขวด ปลอดขนม
ดื่มนมจืด และจัดอาหารว่าง
เป็นผักผลไม้
โครงการรณรงค์
เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน

โครงการรณรงค์เพื่อ
เด็กไทยไม่กินหวาน

ปี 2551

จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สงขลา ได้ก�ำหนดมาตรการ
ที่ตอบสนองต่อนโยบายส่ง
เสริมการรับประทานผัก
ผลไม้ในเด็กวัยเรียน

ปี 2555
ตัวชี้วัดโรงเรียน
ปลอดน�้ำอัดลม
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
จะต้องผ่านการอบรม

ปี 2556

ปี 2558
โครงการเด็กไทยแก้มใส
เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ
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ปี 2562

ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหาร
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ในสถานศึกษา

ปี 2563
สนับสนุนให้เกิดประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
รสหวานที่มีน�้ำตาลสูงและ
ขนมกรุบกรอบทั้งในและ
บริเวณรอบรั้วโรงเรียน

ปี 2564

• ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการสนับสนุนของเครือข่าย
เด็กไทยไม่กินหวาน แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ขอความร่วมมือเขตการศึกษาทั่วประเทศ
สนับสนุนมาตรการโรงเรียนปลอดน�้ำอัดลม งดจ�ำหน่ายขนมกรุบกรอบ และอาหารที่มี
ปริมาณน�้ำตาลมาก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป (29 พฤษภาคม 2551)
- ปี 2563 ได้ขับเคลื่อนลดการบริโภคอาหารรสหวาน โดยสนับสนุนให้เกิดประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (11 มิถนุ ายน 2563) เรือ่ งมาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความ
รอบรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม ที่
ห้ามจ�ำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานที่มีน�้ำตาลสูงและขนมกรุบกรอบทั้งในและบริเวณรอบรั้ว
โรงเรียน
- ปี 2564 ได้มีประกาศของ สพฐ. ว่าด้วย การจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2564 ซึ่งเพิ่มประเด็นควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มในสถานศึกษาด้วย
• ปี 2551 โครงการรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน ร่วมก�ำหนดนโยบายให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จัดผลไม้เป็นอาหารว่างอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
- ปี 2556 พัฒนาเป็นนโยบายอ่อนหวานใน ศพด. ให้ปลอดนมขวด ปลอดขนม
ดื่มนมจืด และจัดอาหารว่างเป็นผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ปี 2558 ภาคีได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร เชื่อมโยงการน�ำผักผลไม้ที่ปลอดภัย
เข้าสู่ ศพด. และโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนบริโภคทดแทนขนมหรือเครื่องดื่มรสหวาน และเกิด
ต้นแบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่มใน ศพด. และโรงเรียน 150 แห่ง
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- ปี 2562 ส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา
ได้ก�ำหนดมาตรการที่ตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการรับประทานผักผลไม้ในเด็กวัยเรียน
• สนับสนุนให้เกิดมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียน และ ศพด. โดยก�ำหนด
ให้ผปู้ ระกอบการด้านอาหารจะต้องผ่านการอบรมและได้ใบประกาศนียบัตรรับรองจาก
หน่วยงานภาครัฐ โดยกรมอนามัย ในปี 2555
• สนับสนุนให้บรรจุตัวชี้วัดโรงเรียนปลอดน�้ำอัดลมไว้ในเกณฑ์ประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของกรมอนามัย และเพิม่ ตัวขีว้ ดั ในระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยงทางทันตสุขภาพ ในปี 2555
• ผลักดันโครงการเด็กไทยแก้มใสเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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
อนุก รรมการพัฒนาการบริห ารจั ด การด้ านอาหารและโภชนาการในโรงเรี ย น เมื่ อ 23
กุมภาพันธ์ 2564
• ผลักดันสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนเอกชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 8 แห่ง เป็นต้นแบบให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนอื่นๆ ในปี 2557
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8. นโยบาย/มาตรการระดับองค์กร

• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับภาคีส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่
สนับสนุนโดย สสส. และหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ในปี 2552 ขับเคลือ่ นการจัด “มุมนมแม่”
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
ผลผลิตจากท้องถิ่น และงดกาแฟ ในการประชุมของหน่วยงานของราชการ และขยายไปสู่
หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมด�ำเนินการ 222 แห่ง ในปี 2562
• นโยบายน�ำ้ ตาลทรายบรรจุซองขนาด 4 กรัม เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวานได้พฒ
ั นา
ข้อมูลวิชาการและขับเคลื่อนการลดปริมาณของน�้ำตาลทรายบรรจุซองที่ใช้เติมในเครื่องดื่ม
ลงจากเดิมครึ่งหนึ่งเหลือ 4 กรัม
- ปี 2558 เชิญชวนให้หน่วยงานในสังกัด สสส. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย สมาคมโรงแรมไทย และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมโดยใช้นำ�้ ตาลทรายบรรจุซอง
ขนาดไม่เกิน 4 กรัม และเพิม่ การจัดผลไม้ตามฤดูกาล ในการจัดอาหารว่างส�ำหรับการประชุม
และส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ เรือ่ ง การแสดงฉลากน�ำ้ ตาลทราย
ชนิดซอง ร่วมกับการรณรงค์ในแนวคิด “หวานพอดีที่ 4 กรัม” และ “ประชุมได้ผล คนได้
สุขภาพ”
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• ปี 2558 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มจ�ำนวน 2 ราย คือ
Amazon และ Black Canyon รณรงค์ลดบริโภคหวาน โดยติดป้ายให้ลูกค้าร้องขอเครื่องดื่ม
เย็น “หวานน้อย” และเครื่องดื่มร้อนใช้น�้ำตาลทรายบรรจุซองขนาดไม่เกิน 4 กรัม
- ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้รว่ มขับเคลือ่ นนโยบาย “หวานน้อย สัง่ ได้” ปัจจุบนั
มีผปู้ ระกอบการร้านเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี าขาทัว่ ประเทศเข้าร่วมโครงการ 15 ราย รวมทัง้ ร้านเครือ่ ง
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�ำเนิน โครงการภาคี
ร่วมใจ คนไทยไร้พุง โดยการสนับสนุนและพัฒนาองค์กรที่เข้าร่วมให้มีการก�ำหนดนโยบาย
และการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับการพัฒนาทักษะเพื่อการควบคุมน�้ำหนักให้กับสมาชิก
องค์กร
• พัฒนารูปแบบการจัดการโรคอ้วน และอ้วนลงพุง โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และส�ำนัก
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดท�ำ “คลินิกจัดการโรคอ้วน” ในโรงพยาบาล
32 แห่งจากทุกภูมิภาค

การสร้างชุดความรู้ พัฒนานวัตกรรม
เพื่อสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการ7

นับจากปี 2550 ถึงปัจจุบัน แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. และภาคีเครือข่ายได้ผลิตองค์
ความรูม้ ากมาย เพือ่ สร้างความรอบรูด้ า้ นโภชนาการส�ำหรับประชากรกลุม่ มารดา ทารกและ
เด็ก เด็กนักเรียน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ในรูปแบบชุดความรู้ หนังสือและสื่อชนิด
ต่างๆ การรณรงค์ และโมเดลต้นแบบ (ต้นแบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาล
องค์กร สถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์อาหาร) เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปรับ
7
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พฤติกรรมลดบริโภคหวานมันเค็มและเพิ่มการบริโภคผักผลไม้
ส่งเสริมโภชนาการในนักเรียน วิธีดูแลเพื่อป้องกันและลดภาวะ
อ้วน8 อีกทั้งยังร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงสาธารณสุขและภาคี
เครือข่าย พัฒนาแอปพลิเคชันเพือ่ การสือ่ สารสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างง่ายเผยแพร่ในวงกว้าง อาทิ
• FoodChoice แอปพลิ เ คชั น ที่ ส ร้ า งความรอบรู ้ ด ้ า น
โภชนาการ เมื่อสแกนบาร์โค้ดจากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลาก
โภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบสีไฟจราจร เขียว เหลือง แดง
ที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยในการตัดสินใจ เปรียบเทียบและเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีพลังงาน น�้ำตาล โซเดียม ไขมันอยู่
ในเกณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
• พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน ชื่อ “FoodiEat” ที่ให้ค�ำ
แนะน�ำในการบริโภคอาหาร และการออกก�ำลังกายในแต่ละวัน
หลังผูใ้ ช้งานบันทึกอาหารและกิจกรรม เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเครือข่ายลดบริโภคเค็มพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องวัดปริมาณโซเดียมในอาหารและแผ่นตรวจ
คลอไรด์ในปัสสาวะ ใช้งานในชุมชนและในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

ผลงานของภาคีเครือข่ายทีส่ นับสนุนโดยแผนอาหารเพือ่ สุข
ภาวะ สสส. เกิดผลตอบแทนทางสังคมสูง การวิเคราะห์ผล
ตอบแทนทางสังคม (Social return on investment: SROI) ของ

ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (2563). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการความรู้การด�ำเนินงานด้านอาหารและ
โภชนาการเพือ่ สุขภาวะ. รายงานต่อแผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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แผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวานและโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง9 ในปี 2551
ได้คา่ SROI เท่ากับ 13.49 นัน่ คือ การลงทุนด้านการบริโภคอาหารจาก สสส. ผ่าน 2 โครงการนี้
แต่ละบาท ได้ผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 13.49 บาท ผลประโยชน์ของการลงทุน
ประมาณร้อยละ 38 ตกแก่คนในชุมชนและนักเรียนได้รับประโยชน์ประมาณร้อยละ 31
ส�ำหรับโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ มูลค่าผลตอบแทนทางสังคม
ของโครงการในปีที่หนึ่ง มีค่าระหว่าง 1.54–2.04 หมายความว่าทุกๆ 1 บาทที่ สสส. ลงทุน
ให้โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสได้ท�ำกิจกรรมในปีที่หนึ่ง สังคมจะได้ผลตอบแทนกลับ
คืนมา 1.54–2.04 บาท ในระยะเวลา 5 ปีหลังจากทีโ่ ครงการปีทหี่ นึง่ สิน้ สุดลง โดยผลประโยชน์
ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ทั้งนี้เป็นการประเมินผลตอบแทนที่เกิดจากบทบาทของ สสส. เท่านั้น ผลประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นในโครงการเด็กไทยแก้มใส มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีหลังจากที่โครงการปีที่หนึ่งจบลง เนื่อง
มาจากความพยายามของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะท�ำ
กิจกรรมต่อไปแม้จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก สสส. แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม
คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงว่า การวิเคราะห์นี้มีข้อจ�ำกัดที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับเปรียบเทียบและ
ขาดข้อมูลตัวชี้วัดก่อนเข้าร่วมโครงการ10
ในปี 2564 ได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการเด็กไทยแก้มใส ในโรงเรียน สพฐ.
472 โรงที่เข้าร่วมโครงการในช่วงปี 2557-2559 พบว่านักเรียนมีโอกาสเกิดภาวะเริ่มอ้วนลด
ลงร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนที่ด�ำเนินการครบ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2555). การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ.
10
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย. (2561). โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้ม
ใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1. มีนาคม.
9
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ทั้ง 8 องค์ประกอบตามแนวทางของโครงการ จะสามารถลดโอกาสเกิดภาวะเริ่มอ้วนได้ร้อย
ละ 22 และลดโรคอ้วนร้อยละ 25 โดยขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของโครงการ ในระยะยาว
ประสิทธิผลในการลดภาวะเริ่มอ้วนลดเหลือร้อยละ 6 ในปี 256211

ความท้าทาย

สภาพแวดล้อมด้านอาหารมีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
นโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์ตา่ งๆ ทีแ่ ผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ สสส. และภาคีเครือข่าย
ได้ผลักดันแล้วจึงต้องมีการปรับเปลีย่ นให้เท่าทันความเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้คงประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อมูลจากหลายประเทศบ่งชี้ว่า นโยบายและมาตรการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านอาหาร
เผชิญความท้าทายทีห่ ลากหลาย ตัวอย่างเช่น ภาษีไขมันอิม่ ตัวในประเทศเดนมาร์กถูกยกเลิก
ภายใน 1 ปี ภาษีเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลในมลรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาถูกถอดถอนใน
เวลาไม่ถึงปี ประเทศฟิจิทบทวนและลดภาษีเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลหลังได้รับค�ำร้องเรียนจาก
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น12
การประเมินผลนโยบาย การติดตามการบังคับใช้ของกฎหมายและประกาศต่างๆ รวมทัง้
การด�ำเนินงานของมาตรการต่างๆ ทีเ่ ข้มแข็ง จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการปรับกลยุทธ์ใน
การจัดการกับความเสีย่ งเหล่านี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายอาหารเพือ่ สุขภาวะของสังคมไทย รวม
ทั้งเพื่อแสดงว่า การท�ำงานที่ผ่านมาคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติจากสถานการณ์วิกฤติ
หลังโควิด-19
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. ก้าวต่อไปกับการจัดการปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทย
ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย. เข้าถึงได้ที่
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
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โภชนาการ
งานท้าทายของ สสส.
งานอาหารและโภชนาการ เป็นงานที่ทุก
ประเทศทั่ ว โลกให้ ค วามส� ำ คั ญ ไม่ แ พ้ ง าน
ส่งเสริมสุขภาพหรืองานป้องกันโรคด้านอื่นๆ
การกิ น อาหารที่ ป ลอดภั ย ให้ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ และปฏิบัติควบคู่กับการออกก�ำลัง
กาย คลายเครียด ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และ
พั ก ผ่ อ นนอนหลั บ ให้ เ พี ย งพอ จะน� ำ ไปสู ่
สุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตดีในที่สุด
สสส. เริม่ ด�ำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้
คนไทยมายาวนานจนก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3
แล้ว เกิดผลงานเชิงประจักษ์ที่จับต้องได้หลาย
ประเด็น โดยเฉพาะการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่อง
เหล้าและบุหรี่ ส่วนงานโภชนาการ สสส. เริ่ม
ด�ำเนินงานอย่างเข้มข้นในปลายปี พ.ศ.2549
ด้ ว ยการจั บ มื อ กั บ กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พงุ ราช
วิ ท ยาลั ย อายุ ร แพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ขั บ
เคลือ่ นสังคมไทยให้ตนื่ ตระหนักถึงการป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้แนวคิดลดพุงลดโรค
ยุทธศาสตร์สำ� คัญในการด�ำเนินงานคือ รณรงค์
ให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.
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คือ อาหาร ออกก�ำลังกาย และอารมณ์ เพื่อ
ป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกิน
ผลการด�ำเนินงานในช่วงแรก สามารถ
เขย่าสังคมไทยได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่มา
ระยะหลั งๆ งานเริ่ ม ไม่ ต่ อเนื่ อง พบความ
ท้าทายมากมายหลายประการ เนื่องจากเป็น
งานใหญ่ระดับชาติทมี่ คี วามซับซ้อน ต้องสร้าง
ระบบและกลไกทีเ่ กีย่ วข้องคูข่ นานไปด้วย ทาง
สสส. เริ่มถามตัวเองว่า ถ้าจะลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อรั งทั้ งประเทศ บทบาทของ สสส. ควร
จัดวางอยู่ ณ จุดใด
เราเริ่มเรียนรู้ว่า บทบาทหลักของ สสส.
คือการจับมือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อขับ
เคลื่อนสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องแสวงหา
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ให้พัฒนารูป
แบบการขับเคลื่อนงานควบคุมป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง จนกลายเป็นต้นแบบและขยายไป
ในพื้นที่อื่นๆ ที่ส�ำคัญคือการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย ด้วยการหาเจ้าภาพ (Key Actors) ที่
จะเป็นองค์กรแกนน�ำในการขับเคลื่อนงานให้
ต่อเนื่องและยั่งยืน แต่ ณ เวลานี้ สสส. ยังไป
ไม่ถึงจุดนั้น

ปัจจุบันทางเครือข่ายคนไทยไร้พุงที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนจาก สสส. ตลอดมานั้น ก�ำลังน�ำบท
เรียนที่ค้นพบจากการด�ำเนินงานที่ผ่านๆ มา มา
ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นงาน โดยเฉพาะ
การสร้ า งเสริ ม ให้ ห น่ ว ยงาน องค์ ก ร หรื อ สถาน
ประกอบการซึ่งเต็มไปด้วยคนวัยท�ำงานที่ประสบ
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท�ำงานอยู่ ลุกขึ้นมาท�ำให้
องค์กรของตนเองเป็น “องค์กรไร้พงุ เพือ่ สุขภาวะทีด่ ”ี
ด้วยการสร้างแกนน�ำสุขภาพในแต่ละองค์กร เพื่อให้
มีศกั ยภาพกลับไปขับเคลือ่ นองค์กรของตนเองให้เป็น
องค์กรแห่งสุขภาวะ ซึง่ น่าจะได้คำ� ตอบภายในปี 2565
นี้ นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
ความจริงแล้ว การด�ำเนินงานโภชนาการเพือ่ ให้
เกิดผลงานที่สมบูรณ์นั้น จะต้องเริ่มต้นจากแก่นราก
นั่นคือ “อาหาร” ปัจจุบัน สสส. มาถูกทางที่น�ำเรื่อง
อาหารมาผูกโยงกับเรื่องโภชนาการ เพื่อน�ำไปสู่สุข
ภาวะทีด่ ี ด้วยการวางยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม 3 ด้าน
คือ ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และ
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โภชนาการ โดยส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทัง้ สาม
วงนี้ท�ำงานสอดประสานกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ความท้าทาย
วิ บ ากกรรมของการขั บ เคลื่ อ นงาน
โภชนาการที่ เ คยประสบมา ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
โภชนาการเป็นศาสตร์ว่าด้วยอาหารที่มีหลาก
หลายปัจจัยเชื่อมโยงกัน การน�ำสหศาสตร์เข้า
มาขับเคลือ่ นมีความซับซ้อน ต้องน�ำทัง้ ศาสตร์
และศิลปะมาผสมคลุกเคล้ากันให้เกิดความ
กลมกลืนและเนียนไปด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น
การป้องกันไม่ให้คนมีโภชนาการเกินหรือการ
ลดน�้ำหนัก ไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารให้ความรู้
คนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเท่านั้น
แต่จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับ
เปลี่ยน และสร้างกระบวนการจัดการที่ดีอีก
ด้วย

ปัจจุบัน สสส. ได้หยิบบางประเด็นของ
งานโภชนาการที่เป็นปัญหาระดับโลกมาขับ
เคลื่อนก่อน นั่นคือการส่งเสริมให้คนไทยกิน
ผักผลไม้มากขึ้น และลดการกินหวาน มัน เค็ม
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ถามว่ า สิ่ ง ที่ สสส. ท� ำ อยู ่ ค รอบคลุ ม
ปัญหาโภชนาการทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่
หรือไม่ ค�ำตอบคือ “ไม่” อย่างแน่นอน เพราะ
เรายั ง ประสบภาวะขาดสารอาหารอยู ่ อี ก
มากมาย แต่เราไม่สามารถท�ำทุกอย่างได้ใน
เวลาเดียวกัน และโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังคือปัญหา
ใหญ่และรุนแรงทีจ่ ะต้องลงมือท�ำอย่างเร่งด่วน
ความท้าทายเรื่องการขับเคลื่อนงานอาหาร
และโภชนาการของ สสส. มีอย่างน้อย 4 ด้าน
คือ

1. การสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยด้ า นอาหารและ
โภชนาการ ให้มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้
และรูปแบบ และ/หรือต้นแบบการขับเคลื่อนงาน
โภชนาการของประเทศ
2. การน�ำองค์ความรู้และต้นแบบในข้อ 1 มา
ผลักดันเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น/ชุมชนและระดับ
ชาติ
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบการ
ด�ำเนินงานที่ค้นพบในข้อ 1 เพื่อขยายให้ครอบคลุม
พื้นที่อื่นมากขึ้น
และ 4. การท�ำให้คนไทยมีความฉลาดรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Literacy)
เพื่อน�ำไปสู่การมีพลเมืองอาหาร (Food Citizen) ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ค�ำถามคือ … แล้วเราจะแปลงความท้าทายเหล่า
นี้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริงได้อย่างไร?
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เครือข่ายเด็กไทย
ไม่กินหวาน:
เพื่อสังคม
อ่อนหวาน
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม1

1

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย เครือข่ายลดบริโภคหวาน
และสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
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เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน:
เพื่อสังคมอ่อนหวาน
เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2545 ภายใต้การ
สนับสนุนของ สสส. เป็นการรวมตัวของกลุ่ม
สหวิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์ กุ ม ารแพทย์ นั ก
โภชนาการ นักนิเทศศาสตร์ และนักวิชาการ
หลายสาขาที่ห่วงใยสุขภาพเด็กไทยซึ่งอยู่ใน
ภาวะเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพต่างๆ ทีจ่ ะตามมา
ในอนาคต เนือ่ งจากการบริโภคน�ำ้ ตาลของคน
ไทยสูงกว่าค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
ถึง 3 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด น�้ำตาล
เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคมากมาย
ได้แก่ ภาวะโรคฟันผุ การมีน�้ำหนักเกินในเด็ก
นักเรียน การเกิดโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่ เช่น โรค
เบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งเป็น
สาเหตุการตายอันดับต้น และเริ่มพบเด็กเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งปกติจะพบในผู้ใหญ่
อายุ 40 ปีขนึ้ ไป การขับเคลือ่ นของเครือข่ายมี
เจตนารมณ์ทจี่ ะรณรงค์ให้คนไทยมีความรอบรู้
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ในการเลือกบริโภคอาหารที่น�้ำตาลน้อยและมี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากขึน้ โดยใช้หลักทฤษฎี
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของ ศ.ประเวศ วะสี
ซึง่ ประกอบด้วย พลังนโยบาย พลังความรู้ และ
พลังประชาชน เป็นหลักในการท�ำงาน เพื่อลด
พฤติกรรมการบริโภคน�้ำตาลล้นเกินของเด็ก
ไทย
สัญลักษณ์ของเครือข่าย คือ “)?(” ซึง่ แทน
รูปร่างที่ดีของคนไทย โดยที่ หากกลับวงเล็บ
เข้า “(?)”จะกลายเป็นลักษณะของการอ้วน
ลงพุง สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นภาพสะท้อน
ว่า จะต้องท�ำงานเปลี่ยนทิศทางในสังคมสู่คน
ที่เป็นปกติและรูปร่างดี ใส่ไว้ท้ายชื่อ “ไม่กิน
หวาน” ซึ่งเครือข่ายเห็นพ้องกันว่า เป็นค�ำที่
เหมาะสมจะใช้กระตุกให้ผู้คนในสังคมฉุกคิด
ตัง้ ค�ำถามร่วมกับเรา และมาช่วยกันแก้ไข มีตวั
กิ ม มิ ก ชื่ อ น้ อ ยหน่ อ ย เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนรณรงค์

Triangle that moves
the mountain

Knowledge
Creation
management
of relevant
knowledge · Evidence-based

Oral
Health
Political
movement

‘Healthy public
policy’ in prevention
of excessive suger
consumption

Social
movement

‘Network’ among
dental personnel &
alliances

Cr.Prawase Wasi, M.D. Professor of Medicine Emeritus

ภาพที่ 1 หลักคิด สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา และการใช้ “น้อยหน่อย” เพื่อท�ำงานสื่อสาร
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เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวานด�ำเนินการด้วยการ
ขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับประเทศ ท้องถิ่น และ
องค์ ก ร ติ ด ตามให้ มี ก ารท� ำ ตามนโยบายและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้คนไทยบริโภคน�้ำตาลใน
ระดับที่เหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่เด็กใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียน ตลอดจนพัฒนาและ
เกิดต้นแบบโรงเรียน ศพด. อ่อนหวาน และ/หรือ โรง
เรียนบูรณาการอ่อนหวานอาหารปลอดภัย ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม เช่น ร้านกาแฟ ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล อย่างต่อ
เนื่องตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี
เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนและเกิดการเปลีย่ นแปลง
เชิงพฤติกรรม เครือข่ายฯ จึงประสานกับองค์กรผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขยายประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย
ให้ ค รอบคลุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ยอดงาน และขยายภาคี
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความรอบรู้ด้าน
อาหารแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ประเด็นการลดการ
บริ โ ภคน�้ ำ ตาลขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งพฤติ ก รรม
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การบริโภคทีพ่ งึ ประสงค์ และมีวตั ถุประสงค์ใน
การขับเคลื่อน ดังนี้
1. พัฒนาองค์ความรู้และวิชาการเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะใน
ประเด็นการลดการบริโภคน�้ำตาล
2. พัฒนานโยบายและขับเคลือ่ นให้มกี าร
ก� ำ หนดนโยบายและมาตรการที่ จ� ำ กั ด การ
บริ โ ภคน�้ ำ ตาลของคนไทยให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม
3. พัฒนาแนวทางในการสร้างความรอบรู้
ด้านอาหารแก่ภาคีเครือข่าย
4. สือ่ สาร รณรงค์ ให้ความรู้ เรือ่ งน�ำ้ ตาล
และสารให้ความหวาน ให้ตระหนักในการเลือก
บริโภค “หวานน้อย สัง่ ได้” และ “บริโภคน�ำ้ ตาล
ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน”
5. พัฒนาเครือข่ายการด�ำเนินงานร่วมกัน
กับแผนงานหรือโครงการอืน่ ๆ ของแผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะ
การมุ่งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
น�้ ำ ตาล เป็ น การจั ด การที่ ร ากของปั ญ หา
สุขภาพประชาชน เพราะการบริโภคที่ไม่ถูก
หลักโภชนาการเป็นต้นทางของการเกิดกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญใน
ระดับสากล โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอด
เลือด หลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็ง ก่อ
ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย สุ ข ภาวะเป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ

และท�ำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
ต่อประเทศไทย รายงานสถานการณ์โรค NCDs ฉบับ
ที่ 2 ปี 2559 พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ความชุกของโรค
เบาหวานในประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 6.9 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557
และความชุกของภาวะอ้วนในประชากรอายุตงั้ แต่ 18
ปี ขึน้ ไป เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 34.7 ในปี 2552 เป็นร้อย
ละ 37.5 ในปี 2557
จากการประเมินภาระโรคในปี 2552 พบว่า
ประเทศไทยมีคา่ ใช้จา่ ยในการดูแลโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
สูงถึง 193,859 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 2.14
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) หรือคิดเป็น
4 พฤติกรรมเสี่ยง

งบประมาณครึ่งหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ
ปัจจัยส�ำคัญของโรคและภาวะผิดปกติในกลุ่ม
โรคติดต่อไม่เรือ้ รังเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ
ประจ� ำ วั น หรื อ เป็ น โรควิ ถี ชี วิ ต ซึ่ ง เกิ ด จาก
พฤติกรรมที่ไม่สมดุล โดยปัจจัยเสี่ยงร่วมที่
ส�ำคัญประกอบด้วย
1) การบริโภคยาสูบ
2) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
4) การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
เรียกว่า 4*4*4 โมเดล ดังภาพที่ 2

4 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

4 กลุ่มโรค

1. การสูบบุหรี่

1. ไขมันในเลือดสูง

1. หัวใจและหลอดเลือด

2. การดื่มแอลกอฮอล์

2. ความดันโลหิตสูง

2. เบาหวาน

3. การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 3. น�้ำตาลในเลือดสูง

3. มะเร็ง

4. กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

4. ทางเดินหายใจเรื้อรัง

4. น�้ำหนักเกินและโรคอ้วน

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

องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้บริโภคน�้ำตาลไม่
เกินร้อยละ 10 ของปริมาณพลังงานที่ต้องการต่อวัน
และล่าสุดได้แนะน�ำให้เหลือเพียงร้อยละ 5 หรือไม่
เกิน 6-10 ช้อนชาต่อวัน แต่ขอ้ มูลจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการอ้อยและน�้ำตาลแห่งชาติ ล่าสุดในปี 2563
พบว่าคนไทยบริโภคน�้ำตาล 24.3 ช้อนชา/คน/วัน
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แม้วา่ จะลดลงจากอัตราการบริโภคเฉลีย่ 26.9
ช้อนชา/คน/วัน เมื่อปี 2560 แต่ยังสูงกว่าค่า
แนะน�ำอยูถ่ งึ 4 เท่า การลดการบริโภคน�ำ้ ตาล
ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยที่เป็นประเทศผู้ที่
ผลิตน�้ำตาลและส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 ของ
โลก จึงเป็นเรื่องยาก

เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวานได้ทำ� การขับ
เคลื่อนนโยบาย รณรงค์ และท�ำงานกับเครือ
ข่ายพืน้ ที่ ตัง้ แต่การขับเคลือ่ นมาตรการ ต้นน�ำ 
้
(Upstream) กลางน�้ำ (Midstream) และ ปลาย
น�ำ 
้ (Downstream) มาอย่างต่อเนือ่ ง จากข้อมูล

ของส�ำนักคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลแห่ง
ชาติ พบว่า ท�ำให้ลดการบริโภคน�้ำตาลงอย่าง
ช้าๆ ดังภาพที่ 2 โดยสัดส่วนน�้ำตาลที่ลดลง
มากที่สุดอยู่ในเครื่องดื่มซึ่งเป็นแหล่งน�้ำตาล
หลักของคนไทย
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2563

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

ผลการด�ำเนินงานของเครือข่ายไม่กิน
หวาน
เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวานใช้มาตรการ
ในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ ระดั บ ประชากรเป็ น
แนวทางการท�ำงานเพื่อลดการบริโภคน�้ำตาล
ของคนไทย ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ

โดยมุ่งเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยให้
คนไทยได้อยู่ในสังคมที่ดีต่อสุขภาพ เกิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ มีโอกาสและทางเลือกใน
การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดย
ขับเคลือ่ นอย่างบูรณาการกับระบบอาหารโดย
รวมด้วย ดังผลงานในตารางที่ 1
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ระดับต้นน�้ำ ช่วง พ.ศ. 2547-2564
2547

2550-2551

2557

2560

2563-2564

แก้ไขประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข

นโยบาย
Healthy
Meeting

มาตรฐาน
อาหาร
ทางเลือก

ภาษี
ใน
เครื่องดื่ม

ประกาศ
กฏ และ
แนวทาง

แสดงฉลาก
ของอาหาร
ส�ำเร็จรูป

โรงเรียน
ปลอดน�้ำอัดลม
ครั้งที่ 2

จัดการ
อาหารใน
โรงเรียน

โรงอาหาร
อ่อนหวาน

2550

2556

2558

2561-2562

2547

2556

แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 156,157
หนังสือสั่งการจาก สพฐ. เรื่องโรงเรียน
เป็นประกาศ สธ. ที่ 286, 287 เพื่อมิให้มีการเติม ปลอดน�้ำอัดลม ครั้งที่ 2
น�้ำตาลในนมผงสูตรต่อเนื่อง
2557
2550
เกณฑ์ ม าตรฐานอาหารทางเลื อ กเพื่ อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 305 เรื่องการ สุขภาพ
แสดงฉลากของอาหารส�ำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที 2558
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
บางชนิด ปัจจุบันคือ ประกาศที่ 394 เรื่องอาหารที่
ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น�้ำตาล และยา เรื่องการแสดงฉลากน�้ำตาลทรายชนิด
ซอง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558, มติสมัชชา
ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ (2561)
2550-2551
สุขภาพ เรื่องการจัดการอาหารในโรงเรียน
นโยบายโรงเรี ย นปลอดน�้ ำ อั ด ลม, นโยบาย 2560
Healthy Meeting
การเก็บภาษีในเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมของ
น�้ำตาล ตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ.2560
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2561-2562

การขับเคลื่อนนโยบายระดับองค์กร ได้แก่ โรง
อาหารอ่อนหวาน ชุมชนอ่อนหวาน, แอปพลิเคชัน
FoodChoice

2563-2564

การลงนาม ข้อตกลง “ความร่วมมือการส่งเสริม
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลอย่าง
เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย”

ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง
มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมความ
รอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปาก
และการเลือกรับบริการทางทันตกรรม วันที่ 11
มิถุนายน 2563
ประกาศ สพฐ. ว่าด้วย การจ�ำหน่าย
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ ส ่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
สถานศึกษา พ.ศ.2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2564

ระดับกลางน�้ำ ช่วง พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน
2545-2554 2555-ปัจจุบัน
สื่อสาร
ผ่านสื่อช่องทาง
ต่างๆ

2545-2554

จัดรณรงค์
ในระดับจังหวัด
และพื้นที่

2555-ปัจจุบัน

หวานพอดีที่ 6 ช้อนชา, ครอบครัวอ่อนหวาน,
รณรงค์ซองน�ำ้ ตาล 4 กรัม ร้านกาแฟอ่อน
การสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์ ทีวีสาธารณะ รายการ หวาน หวานน้อยสั่งได้ การแถลงข่าว การ
วิทยุ ผ่านเครือข่ายดีเจท้องถิ่น
สื่อสารผ่านเพจ เด็กไทยไม่กินหวาน, การจัด
รณรงค์ในระดับจังหวัดและพื้นที่

ระดับปลายน�้ำ 2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

การจัดท�ำหลักสูตรการลดการกินหวานในโรงเรียน, การฝึกอบรม อสม. ในการให้ความรู้กับ
ประชาชนทั่วไป การพัฒนาเมนูในโรงเรียน การลดน�้ำตาลในครัว การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
หรือการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน FoodChoice เป็นต้น
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ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการท�ำงานเครือข่าย
เด็กไทยไม่กินหวาน ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.
ได้เกิดภาคีร่วมทาง 24 จังหวัดทั่วประเทศ และ 1
เครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวาน (5 พื้นที่) จนถึงปัจจุบัน
การสัง่ เครื่องดื่มหวานน้อย หรือวลีที่ว่า หวานพอดีที่
6 ช้อนชา เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป การตื่นรู้ของการ
บริโภคน�ำ้ ตาลเกินพอดีได้เกิดขึน้ ในสังคม แม้วา่ จะยัง
ไม่ทำ� ให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้มากนัก ต้อง

มี ก ารหาหนทาง พั ฒ นากลไก และสร้ า ง
นวัตกรรมเพื่อท�ำให้เกิดความรอบรู้เรื่องการ
บริโภคน�ำ้ ตาลทีพ่ อดีในสังคมไทย และการปรับ
เปลีย่ นรสชาติ อ่อนหวานให้เป็นวิถขี องคนไทย
เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวาน จะยังคงก้าวเดิน
ต่อไป โดยมี สสส. และภาคียทุ ธศาสตร์เป็นลม
ใต้ปีก ที่ท�ำให้เครือข่ายยังคงยืนหยัดสู่เป้า
หมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

รายชื่อจังหวัดเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
ภาค
เหนือ
กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

จังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ ล�ำปาง
ชัยนาท ก�ำแพงเพชร ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครปฐม
สมุทรปราการ นนทบุรี
บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี ร้อยเอ็ด
(อ.สุวรรณภูมิ)
กระบี่ (อ.อ่ า วลึ ก ) ภู เ ก็ ต ตรั ง และ เครื อ ข่ า ยเด็ ก ใต้ อ ่ อ นหวาน
(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี)
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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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เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
และชุมชนลดเค็ม
1. ปัจจุบัน อัตราการป่วยเป็นโรคความดัน 3. เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

เห็นความ
โลหิตสูง ของทั่วโลกมีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น จาก ส� ำ คั ญ เรื่ อ งการสร้ า งความตระหนั ก รู ้ แ ก่ ผู ้
ข้อมูลส�ำรวจสุขภาพประจ�ำปีของประเทศไทย บริโภค โดยมีรูปแบบการด�ำเนินงานต่างๆ คือ
ปี พ.ศ.2552 และ 2557 มีผู้เป็นโรคความดัน
3.1 การศึกษาวิจัย
ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
โลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24.7 คิดเป็น 13 ล้านคน
ผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหาร
2. สาเหตุหนึ่งของโรคความดันโลหิต (Salt Meter) เพือ่ ใช้เป็นอุปกรณ์ตดิ ตามและเฝ้า
สูงคือการได้รับโซเดียมสูงเกินความต้องการ ระวังการควบคุมการลดโซเดียม
จึงน�ำมาสู่การจัดตั้งเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
วิจยั เรือ่ ง “ผลกระทบของการประเมินการ
โดยการสนับสนุนจากแผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ บริโภคเกลือด้วยตนเองโดยเครื่อง Salt Meter
สสส. เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง: การทดลองแบบสุม่
และลดการบริโภคโซเดียมลงร้อยละ 30 ภายใน ที่มีกลุ่มควบคุม (SMAL-SALT)” แสดงให้เห็น
ปี พ.ศ.2568
ว่า Salt Meter ช่วยเรือ่ งการรับรูร้ สชาติและน�ำ
ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดความ
ดันโลหิตได้1
ใช้ Salt Meter เป็นเครื่องมือลดเค็มใน
ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2568
Impact of self-monitoring of salt intake by salt meter in hypertensive patients:
A randomized controlled trial (SMAL-SALT)

1
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3.2 การรณรงค์สื่อสารลดเค็ม

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้เรื่องการ
บริโภคลดเค็มผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ
“ลดเค็ม ลดโรค”, ไลน์ เป็นต้น
ท�ำอินโฟกราฟิก เรือ่ งข้อดีของการลดการบริโภค
โซเดียม, กินยาอย่างไรไตไม่พงั , ผลกระทบต่อสุขภาพ
เมื่อรับประทานโซเดียมเกิน, ข้อแนะน�ำในการปรุง
อาหารลดโซเดียมง่ายๆ ที่บ้าน
ท�ำคลิปหนังสั้น เรื่อง “The Ingredients: มื้อ
พิ(ษ)เศษ”, “ค�ำรักลิขิตบาป”
ท�ำคอนเทนต์ในรายการท�ำอาหารของ อ.ยิง่ ศักดิ์
จงเลิศเจษฎาวงศ์ เรื่องการปรับสูตรอาหาร (Food
reformulation) โดยยังคงความอร่อยไว้
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รณรงค์ “คอร์สเปลี่ยนลิ้น 21 วัน” ผ่าน
เว็บไซต์ www.SodiumLesstaurant.com, รวม
ร้านอาหารที่ปรับสูตรเมนูเด็ดให้ลดเค็มแต่ยัง
คงความอร่อย และเผยแพร่สูตรอาหารลด
โซเดียมจากร้านดังที่ท�ำตามได้
ออกแบบ “ช้อนปรุงลด” ช้อนมีรูโหว่เพื่อ
ลดปริ ม าณของเกลื อ และน�้ ำ ปลาที่ ใช้ ป รุ ง
อาหารลง ซึง่ ได้รบั 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

3.3 ปฏิบัติการชุมชนลดเค็ม

ร่วมกับกองโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค ขับเคลือ่ นการ
ป้องกันควบคุมโรคความดันโลหิตสูง มุ่งเน้นลดการบริโภค
เกลือโซเดียมในชุมชน
ในปี 2562 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ
ชุมชนลดเค็ม โดยใช้เครือ่ งวัดความเค็ม (Salt Meter) ติดตาม
ปริมาณเกลือในอาหารกว่า 50 แห่ง

ผลการถอดบทเรียนจากผู้ปฏิบัติงานชุมชนลดเค็ม

พืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก สัมภาษณ์เชิงลึก คุณสุประวีณ์
ปภาดากุล ผู้ดูแลการท�ำงานของชุมชนลดเค็ม
“การท�ำให้คนในชุมชนเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
และเกิดความตระหนัก ต้องอาศัยการใช้ขอ้ มูลในการท�ำงาน
ท�ำให้เห็นปัญหาและสาเหตุ จนสามารถออกแบบการขับ
เคลื่อนงาน (intervention) ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์
ปัญหาของพื้นที่
การเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างได้ผล จะต้องท�ำให้คน
ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้ความสามารถ ใช้ข้อมูลเป็น
ส่วนกลางมีหน้าที่ ก�ำหนดเป้าหมาย ให้ชัดเจนว่า
ประชาชนจะได้อะไรจากการท�ำชุมชนลดเค็ม ทัง้ ระดับบุคคล
ครัวเรือน และชุมชน ส่วนชุมชน ก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารภาย
ใต้บริบทพืน้ ที่ เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย ถ้าเครือข่ายทุกระดับเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ จะพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานได้เอง
โดยไม่ต้องรอส่วนกลาง (สคร.2)”
ผลลัพธ์การขับเคลื่อนชุมชนลดเค็มเขตสุขภาพที่ 2 ปี
2563 จ�ำนวน 20 ชุมชน (กลุ่มตัวอย่าง 1,077 คน) พบว่า
กลุ ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ (Health
Literacy) รับรู้ความเสี่ยง ตั้งเป้าหมายและก�ำหนดแผน
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ลดเสี่ยงด้วยตนเองได้ (เน้นน�้ำหนัก ความดัน
รอบเอว) ปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น และ
ครัวเรือนลดการปรุงเค็มลง
ค่าความเข้มข้นของเกลือในน�้ำแกงก่อน
ปรับและหลังปรับลดลงจาก 0.88 เป็น 0.67%
ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตตัวบนก่อนปรับและหลัง
ปรับลดลงจาก 130.37 เป็น 127.07 มิลลิเมตร
ปรอท (mmHg)
กลุ่มน�้ำหนักเกินร้อยละ 44 มีน�้ำหนักลด
ลงเฉลี่ยคนละ 4.4 กก.
ปี 2563 มีชุมชนลดเค็ม ลดความเสี่ยง
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครอบคลุมทุกอ�ำเภอ
ปี 2564 ขยายการท�ำงานไปยังร้านอาหาร
และร้านเครื่องดื่มในเขตเทศบาล 9 อ�ำเภอ
ร้ า นเครื่ อ งดื่ ม จะท� ำ ระดั บ น�้ ำ ตาลให้ ผู ้
บริโภคเลือกเติม
ก�ำลังเชิญชวนร้านอาหารให้ปรับสูตรลด
โซเดียม โดยมอบป้ายจากกรมควบคุมโรคร่วม
กับคณะกรรมการอาหารปลอดภัยของจังหวัด
ให้
กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผูก้ ำ� หนด
นโยบายและผูบ้ ริหารในจังหวัดให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องการลดเค็ม ท�ำให้มีโอกาสขยายไปสู่
การเป็น Smart city เรื่องของลดเค็มและเรื่อง
การลดภาวะน�้ำหนักเกินต่อไป

ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2568
ออกแบบโมเดลสำ�หรับ สคร.2

ดูงานมาจาก สคร.1 อ.แม่ใจ

กำ�หนดเป้าหมายในชุมชนลดเค็ม (3 ปี 2563-2565)
• เป้าหมายระดับบุคคล
• เป้าหมายระดับครัวเรือน
• เป้าหมายระดับชุมชน
ถ่ายทอดเป้าหมายให้พื้นที่ที่เข้าร่วมดำ�เนินการ
เก็บข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนและคืนข้อมูลเพื่อให้เกิดความตระหนัก
สคร.ช่วยออกแบบ model ให้ชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลและส่งคืนข้อมูล
ได้รับการสนับสนุน Salt meter จากเครือข่ายลดเค็ม
สนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และ
เป็นที่ปรึกษาให้กับ สคร.
มีการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพของชุมชนและความรู้ของคนในชุมชน
เพื่อพัฒนาชุดสื่อเครื่องมือ 4 ชิ้นโดย สคร.
สคร. นำ�สื่อที่พัฒนาแล้วให้ชุมชนนำ�ไปใช้ในโครงการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำ�บล
ชุมชนทำ�การพูดคุย ศึกษาชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่ วัฒนธรรมและพฤติกรรมบริโภค
ชุมชนดำ�เนินการโครงการชุมชนลดเค็ม

เป้าหมายระดับบุคคล
• รู้ค่าตัวเลขของตัวเอง
ว่าอยู่ระดับไหน
• ตั้งเป้าหมายของตัวเอง

เป้าหมายระดับครัวเรือน
มีการใช้ Salt meter
ในการ monitor ความเค็ม
โดยสุ่มสำ�รวจโดย อสม.

เป้าหมายระดับชุมชน
ผลักดันให้เกิดมาตรการของชุมชน
โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ

มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน 6 เดือน
นำ�ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำ�ชุมชนลดเค็มไปพัฒนาแก้ปรับปรุงโมเดลให้ดียิ่งขึ้น
รับสมัครชุมชนลดเค็มพื้นที่ใหม่ในปี 2564 จำ�นวน 15 ชุมชน + ชุมชนที่ดำ�เนินการไปแล้วขยายผลด้วยตนเองต่อไป

ขั้นตอนการด�ำเนินงานชุมชนลดเค็ม สคร.2
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พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ท�ำวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริม
แนวทางการท�ำงานชุมชนลดเค็มให้ได้ประสิทธิภาพในระดับ
ประเทศ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารลดการเกิดและควบคุมความรุนแรง
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป มีรูปแบบการด�ำเนินการ คือ
1. กิจกรรมการให้ความรู้ เพื่อการลดหวาน มัน เค็ม
อย่างเข้มข้น
2. การปรับสูตรอาหาร (Reformulation) เพื่อลด
การบริโภคเกลือและโซเดียม
3. การใช้เ ครื่องมือ Salt meter เพื่ อเป็ น ข้ อมู ล
สะท้อนกลับ
4. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมายเพื่อลดการบริโภคเกลือและโซเดียม แล้ว
วัดผลด้วยชุดแบบทดสอบความรู้ ระดับความดันโลหิตและ
ปริมาณโซเดียมที่ขับออกทางปัสสาวะ เพื่อเปรียบเทียบ
1) ความดันโลหิตและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของ
กลุม่ ประชากรก่อนและหลังการให้ความรูแ้ ละติดตามการลด
บริโภคโซเดียม
2) ความดันโลหิตและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของ
กลุ ่ ม ประชากรที่ ไ ด้ รั บ การให้ ค วามรู ้ แ ละติ ด ตามการลด
บริโภคโซเดียมและกลุ่มควบคุม

ผลการส� ำ รวจเรื่ อ งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนไทยต่อการใช้จ่ายและการบริโภค
2554 พบว่า ร้อยละ 43.05 มีพฤติกรรมในการ
ออกไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอก
บ้าน
สถิ ติ ข ้ อ มู ล โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ส� ำ นั ก
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ จ�ำนวนและอัตราป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (รวมทุกการวินิจฉัยโรค) ปี
2550-2557 มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
จึงควรสร้างกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ
เชิงรุกที่ครอบคลุมคนจ�ำนวนมากให้มีสุขภาพ
ดี วางมาตรการในการบริโภคที่เหมาะสม และ
สร้างโรงพยาบาลต้นแบบด้านการจัดบริการ
อาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม
ผลการด� ำ เนิ น งาน เกิ ด โรงพยาบาล
3.4 การพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ต้นแบบจ�ำนวน 12 แห่งที่มีแผนด�ำเนินงาน
ในด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม อย่างต่อเนื่องกระจายอยู่ใน 4 ภูมิภาค และ
เครือข่ายบริโภคลดเค็มเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใน ด�ำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี คือ
ปัจจุบนั มีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม บริโภคอาหารมาก
เกิน ไม่สมดุล ไม่ปลอดภัย ขาดการออกก�ำลังกาย และมี
ภาวะเครียด จนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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เค็ม

1. มีการจัดบริการอาหารสุขภาพลดหวานมัน

2. ทุกร้านอาหารมีการปรับปรุงเมนูอาหารให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์โภชนาการและจ�ำหน่ายให้กับผู้
บริโภค ร้านละ 1 เมนู
3. มีนโยบายส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้หรือลด
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน
4. กลุม่ เป้าหมายเกิดความรูค้ วามเข้าใจด้านการ
บริโภคอาหารสุขภาพ
ในปี 2564 เครือข่ายฯ จึงต้องการขยายแนวคิด
ไปสูโ่ รงพยาบาลเครือข่าย โดยให้โรงพยาบาลต้นแบบ
12 แห่งเป็นครูพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนการท�ำงาน พบหลักการ
ด�ำเนินงาน 7 ข้อที่ท�ำให้สร้างโรงพยาบาลต้นแบบได้
อย่างสมบูรณ์ คือ CANTEEN
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C = Communicate การถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
A = Awareness การสร้างความตระหนัก
N = Network การร่วมมือกันระหว่างสห
สาขาวิชาชีพเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน
T = Tasty การปรับสูตรอาหารลดหวาน
มันเค็มโดยที่ยังคงรสชาติถูกปากผู้บริโภค
E = Executive ผู้บริหารให้ความส�ำคัญ
และก�ำหนดนโยบาย
E = Encouragement การให้ก�ำลังใจแก่ผู้
ปฏิบัติงานโดยการให้รางวัลหรือค�ำชมเชย
N = Nutrition การบริโภคอาหารให้เหมาะ
สมถูกต้องตามหลักโภชนาการ

การด�ำเนินงานขั้นต่อไป
1. พัฒนาแบบสอบถามต่างๆ
โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ น�ำผลการประเมิน
มาก�ำหนดกิจกรรมหรือนโยบายให้เกิด
ความยั่งยืน
2. ประสานการท�ำงานร่วมกับ
ภาคีด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง เช่น
ส ม า ค ม นั ก ก� ำ ห น ด อ า ห า ร แ ห ่ ง
ประเทศไทย โครงการกินผักผลไม้ดี
400 กรัม เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ กรมควบคุม
โรค และกรมอนามัย ในด้านวิชาการ
และการอบรม Train to the trainer
เพื่ อ ขยายเครื อ ข่ า ยโรงพยาบาล
ต้นแบบ
3. ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย เช่ น
ส ม า ค ม นั ก ก� ำ ห น ด อ า ห า ร แ ห ่ ง
ประเทศไทย เครือข่ายคนไทยไร้พุง
เครือข่ายเด็กไทยไม่กนิ หวาน โครงการ
กินผักผลไม้ดี 400 กรัม เชือ่ มประสาน
งานกับเครือข่ายงานอาหารและเครือ
ข่ายเกษตรกรในพืน้ ที่ จัดหาผักผลไม้ที่
มี คุ ณ ภาพความปลอดภั ย เข้ า สู ่ โรง
พยาบาลต้ น แบบเพื่ อ น� ำ มาใช้ ท� ำ
อาหารสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
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ความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

จากการศึกษาข้อมูลและขับเคลื่อนงานบริโภค
ลดเค็มมาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายบริโภคลดเค็มพบ
ว่า การลดบริโภคเกลือเป็นมาตรการป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่คุ้มค่าที่สุด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ระบบบริการสุขภาพได้เป็นจ�ำนวนมาก จึงจัดท�ำ
นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพือ่ ลดโรคไม่
ติดต่อ และขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทยร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.
2568 แต่การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบรรลุผล ยัง
มีงานอีกมากที่ต้องบุกเบิกฝ่าฟัน เพื่อน�ำไปสู่ความ
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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พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบาย
ควบคุมและส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมัน
อย่างเหมาะสมในประเทศไทย
ไขมันเป็น 1 ในอาหารหลัก 5 หมู่ ที่มี
ประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เป็นแหล่งให้พลังงานและ
ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยลดการสูญเสีย
ความร้อน ท�ำให้ผิวหนังชุ่มชื้นไม่แห้งแตกง่าย
ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะ
ภายใน ช่วยในการดูดซึมวิตามินเอ, ดี, อี, เค
ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของเซลล์และเนื้อเยื่อของ
อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะผนังเซลล์และไมโตคอนเดรีย ถ้าขาดไขมันจะท�ำให้ผนังเซลล์ของ
ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถผลิตหรือสร้างเซลล์
ขึน้ ใหม่เพือ่ ทดแทนเซลล์ทตี่ ายไปแล้วได้ ไขมัน
ยังมีหน้าที่หุ้มเส้นประสาท ช่วยป้องกันและ
ท� ำ ให้ ร ะบบประสาทท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ไขมันจึงมีความจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำรงชีวิตของมนุษย์
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ในทางกลับกัน หากมีการบริโภคไขมันที่
ไม่สมดุลต่อร่างกาย มากไปหรือน้อยไป ทั้งใน
ปริมาณและสัดส่วนของชนิดของกรดไขมัน ก็
จะน�ำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรค
อ้วนลงพุง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรค
หลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคอ้วน, โรคเบา
หวาน และ โรคประสาทเสื่อม เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปั ญ หาสุ ข ภาพอั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกและของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน
จากข้ อ มู ล ในปี พ.ศ.2560 พบว่ า มี
ประชากรทั่ ว โลกเสี ย ชี วิ ต จากโรคไม่ ติ ด ต่ อ
เรื้อรังประมาณ 41 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 73
จากการเสียชีวิตทั้งหมด (ภาพที่ 1ก)

(ก)

Deaths
by cause, World, 1990 to 2017
Non-communicable diseases (NCDs) include cardiovasoular disease, cancers, diabetes and respiratory disease.

Injuries indude road accidents, homicides, conflict deaths, drowning, fire-related accidents, natural disasters and
suicides.
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จำ�นวนการเสียชีวิตของประชากรไทยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในปี พ.ศ.2560
จำ�นวนการเสียชีวิต (คน)
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ช่วงอายุ (ปี)

ภาพที่ 1
(ก) เปรียบเทียบจ�ำนวนการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง กับการเสียชีวิตด้วยโรค และสาเหตุอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533-2560
(ค) จ�ำนวนการเสียชีวิตของประชากรไทยจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดแบ่งตามช่วงอายุ ในปี 2560
[Hannah Ritchie and Max Roser (2018)]
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เป็นการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดมากที่สุด ประมาณ 18 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 32 จากการเสียชีวติ ทัง้ หมด (ภาพที่ 1ข)
ส�ำหรับประเทศไทยพบว่า มีอตั ราการเสีย
ชี วิ ต ด้ ว ยโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดสู ง ถึ ง
102,583 คน แบ่งตามช่วงอายุได้แก่ กลุ่มที่
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�่ำกว่า 5 ปี 80 คน (Hannah Ritchie and
Max Roser, 2018) (ภาพที่ 1ค)
จะเห็นว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นได้
ในทุกช่วงวัย โดยมีปจั จัยเสีย่ งได้แก่ การบริโภค
อาหารทีม่ ไี ขมันไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ หรือการมีโคเลสเตอรอล
ในเลือดสูง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภาวะ
หลอดเลือดแข็ง ภาวะน�้ำหนักตัวเกินหรือโรค
อ้วนก็เป็นสาเหตุสำ� คัญอีกอย่างหนึง่ เนือ่ งจาก
ภาวะความดันโลหิตสูง น�ำ้ ตาลในเลือดสูง และ
ไขมันในเลือดสูงนั่นเอง

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หาภาวะ
โภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในทุก
ช่วงวัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาดัง
กล่าวได้แก่
1. ประชาชนขาดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องใน
การบริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันอย่างเหมาะสม
การสร้างชุดข้อมูลเรื่องการบริโภคไขมัน
อย่างเหมาะสมที่ถูกต้องและเข้าใจง่ายเป็นสิ่ง
จ�ำเป็น เนื่องจาก
• มีข้อมูลข่าวสารที่สร้างความสับสน
และเข้าใจผิดว่า อาหารทีม่ ปี ริมาณไขมันอิม่ ตัว
สูง แต่หากมีการโฆษณายืนยันว่าเป็นอาหารที่
ปราศจากไขมันทรานส์แล้วจะสามารถบริโภค
ได้ในปริมาณที่มาก เช่น อาหารกลุ่มเบเกอรี่
โดนัท และอาหารประเภททอด เป็นต้น จนเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดัง
กล่าว
• ความสั บ สนในเรื่ อ งของการบริ โ ภค
ไขมันจากพืชและสัตว์ เช่น “สามารถบริโภค
อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบได้หรือไม่?”
และ “ควรใช้น�้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืชในการ
ปรุงอาหาร?” ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องศึกษา
และค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ค�ำตอบกับ
สาธารณะ

2. สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงอาหารที่
มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง (ภาพที่ 2)
การที่มีร้านขายอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดแบบ
ตะวันตกกระจายอยูท่ กุ พืน้ ที่ การสัง่ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน Food Delivery และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่
ดึงดูดให้มีการบริโภคมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนบริโภคอาหารทีม่ สี ดั ส่วนของสารอาหารไม่
เหมาะสม ท�ำให้ โครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ใช้
ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมและส่งเสริมให้มีการ
บริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย มี
ความตั้งใจจะด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน
(ภาพที่ 3) ได้แก่
• สร้างองค์ความรู้เรื่องการบริโภคไขมันที่มีผล
ต่อสุขภาพให้ชดั เจนตามข้อมูลซึง่ เป็นทีย่ อมรับทัง้ ใน
ระดับชาติและในระดับสากล
• ประเมินการบริโภคไขมันของประชาชนไทย
ผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลปริมาณไขมันในอาหาร
หลักๆ ของคนไทย
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กิจกรรมส�ำคัญของโครงการฯ
• พั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมกั บ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
• ทบทวนนโยบายและข้อเสนอแนะเพือ่ ลดการ
บริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง
• ศึกษารูปแบบการจัดการอาหารส�ำหรับเด็ก
ประถมศึกษาที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารที่มีไขมัน
อย่างเหมาะสม
• ติดตามผลของนโยบายทีห่ า้ มมีไขมันทรานส์
ในอาหาร พร้อมน�ำไปใช้ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็น
นโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส่งต่อองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะในการเลือกบริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังลง
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1. ศึกษารูปแบบการจัดการอาหารเด็ก
วัยเรียนระดับประถมศึกษาที่ส่งผลต่อการ
บริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันอย่างเหมาะสม เพือ่
หาแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
นโยบายการจัดการและดูแลอาหารทีม่ ไี ขมันสูง
ของเด็กในโรงเรียน รอบรั้วโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชุม โดยเลือกด�ำเนินการในโรงเรียน
ประถมศึ ก ษา จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง มี ส ถิ ติ
นักเรียนอ้วนเป็นล�ำดับสองรองจากจังหวัด
สมุทรสาคร
2. ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและ
มาตรการลดการบริโภคไขมันอิม่ ตัว ของต่าง
ประเทศ และข้อเสนอแนะแนวทางการบริโภค
ไขมันอย่างเหมาะสมของประชากรในระดับ
ประเทศ รวมถึงประสิทธิผลของการด�ำเนินการ
ดังกล่าว เพือ่ ใช้ประกอบการวางแผนขับเคลือ่ น
ให้คนไทยมีการบริโภคอาหารทีม่ ไี ขมันได้อย่าง
เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ส�ำรวจและเฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์
ในอาหาร และจัดท�ำมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมในประเทศไทย การวิจัยเพื่อยืนยันผล
ส�ำรวจและเฝ้าระวังของผู้วิจัยในระยะที่ 1 (ปี 2562)
จากการเก็บตัวอย่าง 100 ตัวอย่างทัว่ ประเทศ พบว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดยังมีปริมาณไขมันทรานส์
เกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ  อีกทั้งยังพบ
ปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์หลายแห่งในประเทศไทย จึงต้องมีการ
ยืนยันผลการส�ำรวจอีกครั้ง เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำ
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป
4. ศึ ก ษาชนิ ด ของไขมั น ในอาหารและ
แบบแผนในการบริโภคอาหารต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง และ อัตราการตายโดยใช้ข้อมูลจาก
กลุม่ พนักงานการไฟฟ้า ศึกษาการบริโภคอาหารทัง้
ในแง่ชนิดของสารอาหารและแบบแผนในการบริโภค
อาหารว่ามีความสัมพันธ์กบั ความเสีย่ งในการเกิดโรค
หัวใจ โรคหลอดเลือด รวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
ตลอดจนอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง และจากสาเหตุอนื่ ๆ หรือ
3

ไม่ โดยท�ำการศึกษาแบบ Prospective cohort
study3 เพื่อน�ำมาสื่อถึงแบบแผนการบริโภค
อาหารของประชากรไทย และน�ำมาใช้ร่วมกับ
ลักษณะไขมันในอาหารที่บริโภค เพื่อศึกษาถึง
ผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อัตราการ
ตายจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และอัตรา
การตายทั้งหมด
5. ศึกษาผลของการบริโภคอาหารที่มี
กะทิ ต ่ อ การเปลี่ ย นแปลงระดั บ ไขมั น ใน
เลือด และปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือด เปรียบเทียบอาหารที่มีแหล่งไขมันจาก
กะทิและเนื้อสัตว์ติดมัน/หนัง กับอาหารที่มี
แหล่งไขมันจากกะทิและเนือ้ สัตว์ไขมันต�ำ 
่ ในผู้
ทีม่ ปี ญ
ั หาระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เพือ่
น�ำไปสู่การขับเคลื่อนและแนะน�ำการบริโภคที่
เหมาะสม

การติดตามคนกลุ่มหนึ่งจากปัจจุบัน (ในขณะที่ยังไม่เป็นโรค แต่มีปัจจัยเสี่ยง) ไปสู่อนาคต (ที่เกิดโรคขึ้น)
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6. พัฒนาโมเดลการให้ความรู้เรื่องไขมันในอาหารในรูป
แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูเ้ รือ่ งไขมันในอาหาร น�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาปรับปรุง
หรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ตั ว อั ก ษร, ภาพนิ่ ง , ภาพ
เคลือ่ นไหว ทีง่ า่ ยต่อการเข้าใจส�ำหรับผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาหรือ
ประชาชนทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้เรียนรู้เรื่องการได้รับไขมันจากการ
บริโภคอาหาร และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันเป็นส่วน
ประกอบตามรูปแบบที่ตนเองต้องการ เพื่อลดการได้รับไขมันอิ่ม
ตัวจากการบริโภคอาหารในชีวิตประจ�ำวัน
7. สื่อสารสาธารณะ น�ำองค์ความรู้เรื่องไขมันที่ได้จากการ
ศึกษาวิจยั มาขับเคลือ่ นให้เกิดการบริโภคไขมันทีเ่ หมาะสมในสังคม
ไทย ด้วยรูปแบบที่ประชาชนทุกวัยเข้าใจง่าย

ความยั่งยืนหลังสิ้นสุดโครงการฯ

• ผลั ก ดั น งานเข้ า สู ่ ภ ารกิ จ ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อท�ำให้เกิดการ
ปรับปรุงนโยบายการควบคุมปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร
• เกิดกลไกติดตามเฝ้าระวังไขมันทรานส์โดย อย.
• ผลั ก ดั น ให้ อย. หรื อ ส� ำ นั ก โภชนาการ กรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการก� ำ หนด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนลดการบริโภคอาหารที่มีปริมาณ
ไขมันอิ่มตัวสูง
• เกิดกลไกในการขับเคลือ่ นสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีไขมันอย่างเหมาะสม เพื่อเสริม
สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในวงกว้าง
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สภาพปัญหา สาเหตุ และมาตรการที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีการบริโภคไขมันอย่าง
เหมาะสม เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ
วิเคราะห์ปัญหา
มาตรการรัฐที่มีอยู่

สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
1. ประชาชนขาดข้อมูล
ความรู้ที่ถูกต้อง
ในการบริโภคไขมัน
อย่างเหมาะสม

2. สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเข้าถึงอาหารที่มีปริมาณ
ไขมันอิ่มตัวและ
ไขมันทรานส์สูง

1. การทบทวนวรรณกรรม
2. การศึกษาวิทยาศาสตร์
เชิงประยุกต์
3. การทดสอบความสัมพันธ์
เพื่อหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง
ที่ท�ำให้เกิดโรค

1. ได้องค์ความรู้ในการบริโภค
อาหารที่มีไขมันอย่างเหมาะสม
2. ได้ฐานข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหาร
ที่เด็กวัยเรียนนิยมบริโภค
เพิ่มเติมในระบบออนไลน์
การพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการ
สื่อสารสาธารณะ

1. การศึกษาเชิงนโยบาย
จากการทบทวนเอกสาร
ทางวิชาการ
2. การจัดการรูปแบบอาหาร		
กลางวันในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา

การก�ำกับติดตามผลของนโยบาย
ไขมันทรานส์ในอาหาร

รูปแบบการจัดการอาหาร
กลางวันที่เหมาะสมในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา

ได้ข้อเสนอมาตรการ
ที่เหมาะสมประกอบ
การใช้กฎหมาย

ขับเคลื่อน

ส่งต่อองค์ความรู้

ส่งต่อองค์ความรู้

ประชาชน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง ก�ำหนด
อาหารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ภาคการเมือง และภาคเอกชน
มาตรการก�ำกับของรัฐ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนภาพกรอบแนวคิดโครงการฯ
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โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมและ
ส่งเสริมให้มีการบริโภคไขมันอย่างเหมาะสมในประเทศไทย

4/5 การทดสอบ
ความสัมพันธ์ เพื่อหา
สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง
ที่ท�ำให้เกิดโรค

1 ทีมพัฒนารูปแบบ
การจัดการอาหาร
โรงเรียนในเขต
จังหวัดนครปฐม

2 การทบทวน
วรรณกรรม
นโยบายเรื่อง
การควบคุมไขมัน

3 การติดตาม
นโยบายไขมันทรานส์

6 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล
• EGAT Study Project
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
• สถาบันโภชนาการ
• สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม

กระทรวงสาธารณสุข
แผนงานวิจัยนโยบายอาหาร
และโภชนาการ เพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ (FHP)
ส�ำนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพ
นักวิชาการอิสระ

กลุ่มนักวิชาการ
กลุ่มเครือข่ายเคลื่อนไหวทางสังคมหรือชุมชน

7 การสื่อสารสาธารณะ

• เครือข่ายเด็กไทยแก้มใส • องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล
• เครือข่ายคนไทยไร้พุง
• แกนน�ำชุมชน

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

กลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบาย
ภาคการเมือง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มภาคเอกชน

ประชาชน

แผนภาพการด�ำเนินงานร่วมกันของโครงการฯ และภาคีเครือข่าย
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บทเรียน
การขับเคลื่อน
และด�ำเนินงาน
มุมนมแม่
ในสถาน
ประกอบกิจการ
พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช 1

1

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
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บทเรียนการขับเคลื่อนและด�ำเนินงาน
มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
ย้อนกลับไปเมือ่ ประมาณ 15 ปีทแี่ ล้ว เด็ก
ทีก่ นิ นมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนแรกมีเพียง
ร้อยละ 5.4 (การสํารวจสถานการณ์เด็กใน
ประเทศไทย พ.ศ.2549) ซึ่งเป็นอัตราที่ต�่ำสุด
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะที่เป้าหมาย
ของประเทศขณะนั้นคือ การเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกร้อยละ 30
ปัจจัยอุปสรรคอันดับต้นๆ ที่ท�ำให้แม่ไม่
สามารถให้นมแม่ได้ต่อเนื่อง คือ “แม่ท�ำงาน
นอกบ้าน”
และผูห้ ญิงไทยมากกว่าร้อยละ 40 ท�ำงาน
นอกบ้าน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเป็นเรื่อง
ยากในยุค 15 ปีก่อน ถ้าแม่ไม่ได้อยู่กับลูก
เพราะแม่ตอ้ งท�ำหน้าที่ 2 อย่างไปพร้อมๆ กัน
ทั้งการหารายได้เข้าครอบครัวและหน้าที่แม่
ส่วนสถานที่ท�ำงานในยุคนั้นแทบจะไม่รู้จักค�ำ
ว่า “มุมนมแม่” การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ไม่ได้อยู่

ในแผนปฏิบตั กิ ารใดๆ แม้แต่สวัสดิการส�ำหรับ
แม่ ก็ไม่มีเรื่องนมแม่ การสนับสนุนพนักงานที่
เป็ น แม่ ใ ห้ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่
ท้าทายส�ำหรับสถานที่ท�ำงานเช่นกัน
ในขณะที่การให้บริษัทนมผงเข้ามาสอน
พนักงานเรือ่ งอนามัยแม่และเด็กหรือการเลีย้ ง
ดู ลู ก รวมทั้ ง แจกผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มผงให้ กั บ
พนักงานเป็นเรือ่ งปกติอยูแ่ ล้ว “การส่งเสริมให้
มีมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ” จึงเป็น
แนวทางทีช่ ว่ ยให้แม่สามารถให้นมแม่แก่ลกู ได้
เมือ่ กลับมาท�ำงาน และเป็นสวัสดิการคุม้ ครอง
สิทธิของความเป็นแม่ในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ขณะท�ำงาน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กควร
ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ เพราะเป็นต้นทุน
สุขภาพดีของเด็กไทยทั้งด้านพัฒนาการทาง
สมอง การเจริญเติบโต ช่วยลดโอกาสเจ็บป่วย
ภูมิแพ้ ถ้ารู้จักวิธีเลี้ยงอย่างถูกต้อง นั่นคือ

“ควรให้ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวให้เต็มที่
จนถึงอายุ 6 เดือน แล้วจึงเริ่มให้อาหารตามวัยที่เหมาะสม
ควบคู่กับนมแม่ ไปจนลูกอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น”
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จุดเริ่มต้นของมุมนมแม่

มูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทยเริม่ ด�ำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดตัง้
มุมนมแม่เพือ่ เป็นสวัสดิการให้แก่แม่ทำ� งานตัง้ แต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบนั โดยการร่วมมือกับกรมอนามัย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญๆ ดังนี้
พัฒนาและผลิต
ถุงเก็บน�้ำนมแม่

2547

โครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีวัย
ท�ำงานและครอบครัว

เปิดตัว
โครงการ
มุมนมแม่

2550-2552
จัดตั้ง
“มุมนมแม่”

2552

2553-2556
ขยายผลการ
จัดตั้งมุมนมแม่

• 2547 ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จดุ ประกายความคิด
และสร้างกระแสสังคมเรือ่ ง “แม่ทำ� งานก็เลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ได้” พัฒนาและผลิตถุงเก็บน�้ำนมแม่ จ�ำนวน
100,000 ใบ เสื้อนมแม่ทุกที่ทุกเวลา แผ่นซีดีบีบเก็บ

2557

ส�ำรวจการจัด
สวัสดิการ
มุมนมแม่

2559

2562

โครงการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตสตรีวัย
ท�ำงานและครอบครัว

ตุน และสื่อความรู้นมแม่ต่างๆ แล้ว ขยายผล
ต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และชุ ด
เคลื่อนที่สาธิตวิธี “บีบ เก็บ ตุน และการเอา
น�้ ำ นมมาใช้ ” ในการประชุ ม ต่ า งๆ ทั้ ง ใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

วิชาการนมแม่ 4 ภาค รวมทัง้ มอบ
ชุดสนับสนุนแม่ทำ� งานให้ลกู กินนมแม่ได้
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ไปเผยแพร่และ
ส่งเสริมนมแม่แก่แม่ท�ำงาน กิจกรรมดัง
กล่าว ได้รบั การตอบรับอย่างดียงิ่ จากแม่
และโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะถุงเก็บ
น�ำ้ นมแม่ ท�ำให้ธรุ กิจถุงเก็บน�ำ้ นมแม่เกิด
ขึ้นในประเทศเป็นครั้งแรก
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• ปี 2550-2552 ร่วมกับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน และกรมอนามัย ทดลองจัดตั้ง “มุม
นมแม่” ขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ
และพระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 38 แห่ง เข้าร่วมจริง
และด�ำเนินการได้ 27 แห่ง และเกิดมุมนมแม่ตน้ แบบ
•
•
•
•

มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ
ให้ค�ำแนะน�ำและติดตามผล
การจัดตั้งมุมนมแม่
จัดอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ให้กับผู้รับผิดชอบ
พัฒนาสื่อความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำชุดเครื่องมือการจัดท�ำมุมนมแม่

2 แห่ง คือ บริษทั แมรีกอท จิวเวลรี่ ประเทศไทย
จ� ำ กั ด และบริ ษั ท เดลต้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และเกิดรูปแบบ
การประสานงานการจัดมุมนมแม่ในพื้นที่ (ดัง
ภาพแสดงด้านล่าง)

นายจ้าง
• จัดท�ำนโยบายและมอบผู้รับผิดชอบ
มุมนมแม่และสื่อสารกับแม่และ
พนักงานทุกคน
• จัดมุมนมแม่ที่เป็นส่วนตัวสะอาด
ปลอดภัยที่แม่เข้าถึงได้สะดวกและ
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น
• ให้เวลาพัก บีบเก็บน�้ำนม
ระหว่างงาน 2 ครั้งต่อวัน

• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบ
กิจการ ปีละประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ และให้
เป็นสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมาย
• ปี 2552 กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์นม
แม่ฯ และเครือข่าย ได้งบประมาณสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์นมแม่ฯ
สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร
เปิดตัวโครงการมุมนมแม่ เพือ่ ขยายการจัดตัง้ มุม
นมแม่ขนึ้ อีก 100 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคาร
กสิกรไทย และส�ำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมและจัดตั้งมุมนมแม่ได้ส�ำเร็จ

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

8 องค์กร ประกอบด้วย กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร องค์การยูนิเซฟ องค์การ
อนามัยโลก และมูลนิธศิ นู ย์นมแม่ฯ ร่วมลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ เมื่อปี 2553
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ผสานภาคียทุ ธศาสตร์สนับสนุนการจัดมุมนม
แม่ในสถานประกอบกิจการ และภาคีอื่นๆ ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่ ง ประเทศไทย การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคมไทย และสมาคมแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
• ปี 2553-2556 เป็นระยะของการพัฒนาและ
ขยายผลการจัดตั้งมุมนมแม่ มีสถานประกอบการที่
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 77 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ
นิ ค มอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการและ
พระนครศรีอยุธยา
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• จัดอบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เยี่ยม ติดตามร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่จนเกิด
การพั ฒ นามาตรฐานมุ ม นมแม่ เกณฑ์ ก าร
ประเมินผล
• ผลิตสือ่ ชุดความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ของแม่ท�ำงานในรูปแบบต่างๆ เผย
แพร่ให้กบั สถานประกอบกิจการต่างๆ รณรงค์
และสื่อสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
• ปี 2556 ได้จัดการประกวดมาตรฐาน
มุมนมแม่ขึ้น มีสถานประกอบกิจการที่ผ่าน
เกณฑ์ “มาตรฐานมุมนมแม่” ในสถานประกอบ
กิจการ และสามารถเป็นต้นแบบได้จ�ำนวน 47
แห่ง จาก 17 จังหวัด

ตัง้ แต่ปี 2557 เป็นต้นมา มูลนิธศิ นู ย์นมแม่ฯ ได้
ปรับกลยุทธ์การด�ำเนินงาน โดยบูรณาการงานนมแม่
เข้ากับกระบวนการสร้างทักษะการท�ำงานและทักษะ
ชีวิต (Work skill and Life skill) ใน “โครงการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวติ สตรีวยั ท�ำงานและครอบครัว” ภาย
ใต้แนวคิด “สร้างงานดี ชีวีมีสุขด้วยนมแม่” ที่จะส่ง
ผลลัพธ์ให้องค์กรมีผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นและงานนมแม่
ประสบความส�ำเร็จ โดยมูลนิธิ SHARE เป็นทีป่ รึกษา
• เกิดเครือข่ายสร้างงานดี ชีวีมีสุข ด้วยนมแม่
ที่เข้มแข็งจ�ำนวน 16 บริษัท

• สร้างทีมบริหารจัดการมุมนมแม่ สร้าง
ศูนย์เรียนรู้สร้างงานดี ชีวีมีสุข จ�ำนวน 5 แห่ง
ใน 3 จังหวัด ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
และท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานประกอบ
กิจการใหม่ๆ
• มี วิ ท ยากรนมแม่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ บุ ค ลากร
สาธารณสุ ข เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย ที่
สามารถจัดอบรมให้กับพนักงานตั้งครรภ์เรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ค�ำปรึกษาและช่วย
เหลือพนักงานที่มปี ัญหาเรือ่ งการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ได้ด้วยตนเอง
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• ปี 2559 เป็นต้นมา มีการปรับปรุงบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือการจัดสวัสดิการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการครัง้ ทีส่ อง เพือ่
ให้เกิดการบูรณาการประสานงานที่เข้มแข็งระหว่าง

กรมอนามัยและกรมสวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน
ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ศู น ย์ น มแม่ ฯ และภาคี ต ่ า งๆ
ได้แก่ สภาการพยาบาล, ยูนเิ ซฟ, เนคเทค และ
สสส.

กรมอนามัยจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด� ำ เนิ น งานการส่ง เสริมการเลี้ยงลู กด้ ว ยนมแม่ ใ น
สถานประกอบกิจการขึน้ มีรองอธิบดีกรมอนามัยเป็น
ประธาน ได้พฒ
ั นาแนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ระบบและกลไกการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ใน
สถานประกอบกิจการทั้งในส่วนกลางและส่วนพื้นที่
แต่ดว้ ยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงท�ำให้

การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน
• ปี 2562 มีการส�ำรวจการจัดสวัสดิการ
มุ ม นมแม่ ส� ำ หรั บ ฝ่ า ยบุ ค คล/ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
จ�ำนวน 556 แห่งจาก 2,075 แห่ง มีผลสรุป
ส�ำคัญดังนี้ มีการด�ำเนินงานมุมนมแม่มาแล้ว
1-5 ปี ร้อยละ 46.58, 6–10 ปี ร้อยละ 26.08
และมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.59
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ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ไม่ มี
พนั ก งานมาใช้ บ ริ ก าร/พนั ก งานใช้ บ ริ ก ารน้ อ ย
ร้อ ยละ 40.47 ขาดงบประมาณ ร้อ ยละ 34.35
และผูร้ บั ผิดชอบขาดความรูเ้ รือ่ งนมแม่ ร้อยละ 24.46
• การจัดท�ำฐานข้อมูลมุมนมแม่ ระหว่าง พ.ศ.
2550-2563 มีบริษัทเข้าร่วมโครงการ 2,060 แห่ง ยัง
คงด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 1,869 แห่ง (เลิกกิจการ,
ไม่มีวัยเจริญพันธุ์ จ�ำนวน 147 แห่ง) และปัจจุบันมี
มุมนมแม่จ�ำนวนทั้งหมด 2,008 แห่ง (ข้อมูลกรม
สวัสดิการฯ 2564)
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจัดตั้งมุมนมแม่
จ�ำนวน 292 ประเภท ทีม่ มี มุ นมแม่จำ� นวนมาก ได้แก่
อุตสาหกรรมค้าปลีกสินค้าทั่วไป/ห้างสรรพสินค้า
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบ
ส�ำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมการ
โรงแรม อุตสาหกรรมการผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์
และส่ ว นประกอบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ๆ และ
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

ปั จ จั ย ความส�ำ เร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ นและ
ด�ำเนินงานมุมนมแม่

• การสนับสนุนจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กรมอนามัย และเครือข่ายปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
อย่างต่อเนือ่ งรวมทัง้ งบประมาณสนับสนุนจาก สสส.
• การพัฒนาและสร้างองค์ความรูแ้ ละชุดเครือ่ ง
มือต่างๆ ทีส่ มั พันธ์กบั งานมุมนมแม่เผยแพร่ สือ่ สาร
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสังคมอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายนมแม่และในสถานประกอบ
กิจการ

• การมีตน้ แบบการจัดมุมนมแม่ทหี่ ลาก
หลายเพื่อศึกษาเรียนรู้ ตัวอย่างความส�ำเร็จ
ของแม่ทำ� งาน การมอบรางวัลให้กบั บริษทั หรือ
บุคคลที่ท�ำงานมุมนมแม่ เป็นการสร้างขวัญ
และก�ำลังใจแก่คนปฏิบตั งิ านและสร้างชือ่ เสียง
ให้กับบริษัท

ความท้าทายและโอกาส

• ท�ำอย่างไรจึงจะส่งเสริมและพัฒนาให้
มุมนมแม่รายใหม่ทเี่ กิดขึน้ ทุกปี ปีละ 150 แห่ง
ตามนโยบายของกรมสวัสดิการฯ มีความรูแ้ ละ
ทัศนคติที่ดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
• พัฒนาวิธีการบริหารจัดการมุมนมแม่
ให้ประสบความส�ำเร็จ มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
• ส่งเสริมให้หญิงตัง้ ครรภ์และแม่ทำ� งาน
ได้ เข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
• ส่งเสริมช่องทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการที่ผ่านมา
เป็นเพียงจุดเล็กๆ ในสังคม ยังไม่ใช่ภาพใหญ่
ของประเทศที่มีสถานประกอบกิจการกว่า 4
แสนแห่ง ท�ำอย่างไรถึงจะสร้าง “New Normal”
นี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนคนท�ำงานทุกๆ แห่ง
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ฉลาดซื้อ
ฉลาดกิน
อย่างง่ายๆ
ด้วยการอ่าน
ฉลากโภชนาการ
รศ.ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ1

1

มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ฉลาดซื้อ ฉลาดกินอย่างง่ายๆ
ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ
หลายท่านคงได้ยินและทราบว่าถ้ากินอาหารที่
หวาน มัน เค็ม มากเกินไป จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น และถ้ากินอาหารที่
ให้พลังงานมากกว่าที่ร่างกายใช้หรือเผาผลาญอย่าง
ต่อเนือ่ ง จะมีพลังงานส่วนเกินสะสมเป็นไขมันอยูต่ าม
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท�ำให้น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และ
เป็นโรคอ้วนในที่สุด เพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วย
ต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นการแพทย์และ
สาธารณสุขจึงก�ำหนดให้ “พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน
โซเดียม” เป็นสารอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่กินมาก
เกินไปจนเกิดผลเสียกับร่างกาย
เมื่ อ ทราบเช่ น นี้ แ ล้ ว ค� ำ ถามคื อ เราจะรู ้ ไ ด้
อย่างไรว่ากินน�้ำตาล ไขมัน โซเดียม ซึ่งมักเรียกแทน
ว่า หวาน มัน เค็ม หรือได้รบั พลังงานมากเกินไปหรือ
ไม่ บางท่า นอาจจะตอบว่า ให้ชิมจากรสชาติ ของ
อาหาร ถ้าหวานหรือเค็มมากก็แสดงว่าน�้ำตาลหรือ
โซเดียมมากเกินไป หรือถ้ากินอาหารมัน จะรูส้ กึ เลีย่ น
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ค�ำตอบนี้ไม่ผิด แต่ก็อาจจะไม่ถูกต้องนัก ท่าน
อาจจะเคยเห็ น ว่ า อาหารที่ ตั ก มาจากหม้ อ
เดียวกัน บางคนกินแล้วบอกว่ารสชาติก�ำลัง
พอดี ขณะที่บางคนบอกว่าจืดไป หรือบางคน
อาจจะบอกว่ า หวานหรื อ เค็ ม เกิ น ไป ทั้ ง นี้
เนื่องจากการรับรู้รสชาติของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน จากความไวของการรับรสของ
แต่ละคนต่างกัน และขึ้นอยู่กับความชอบและ
ความเคยชินต่อรสชาติอาหารด้วย การชิมจึง
ใช้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้ นอกจากนี้อาหารที่
ไม่มีรสเค็ม ก็อาจไม่ได้มีโซเดียมน้อยเสมอไป
เพราะโซเดียมในอาหารอาจจะมาจากแหล่งอืน่
ที่ไม่ใช่เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ซึ่งเป็นสาร
ทีใ่ ห้รสชาติเค็มได้ เช่น จากผงชูรส (โซเดียมโมโนกลูตาเมต) หรือผงฟู (โซเดียมคาร์บอเนต)
เป็นต้น ดังนั้นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะท�ำให้ทราบ
ว่าได้รบั สารอาหารต่างๆ มากหรือน้อยเกินไป
ก็ คื อ “ข้ อ มู ล โภชนาการ” ที่ อ ยู ่ บ นบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ของอาหารนั้น

ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้
ก� ำ หนดให้ อ าหารหลายประเภทแสดงข้ อ มู ล
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ มีทั้งเป็นการบังคับหรือ
สมัครใจ โดยใช้รูปแบบทั้งที่เป็น
“ฉลากโภชนาการ” ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหลัง
บรรจุภัณฑ์
หรือ “ฉลากหวานมันเค็ม” ที่เรียกว่าฉลากจีดีเอ
(GDA: Guideline Daily Amount) มีลักษณะเป็นรูป
ทรงกระบอกเรียงติดกัน 4 รูป แสดงค่าสารอาหาร
ส�ำคัญ 4 ชนิด (พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม)
ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์

หรืออาจจะมีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทาง
เลื อ กสุ ข ภาพ” ที่ แ สดงว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น มี
ปริมาณ น�้ำตาล ไขมัน โซเดียม ผ่านเกณฑ์ที่
ก�ำหนด
การท�ำความเข้าใจข้อมูลโภชนาการแต่ละ
ชนิดที่แสดงในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูก
ต้อง และน�ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เรามีความรอบรูท้ าง
ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้น ช่วยให้
เลือกกินอาหารได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตนเองดีขึ้น

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

น�ำ้ ตาล ไขมัน และโซเดียม ผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ของกลุ่มอาหารนั้นๆ จากการพิจารณาเห็น
ชอบของคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี
ประกาศออกมาอย่างชัดเจน ถ้าผูป้ ระกอบการ
ตรวจสอบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตาม
เกณฑ์ ก็ขอใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบน

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
เป็นฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Simplified logo) บน
ฉลากอาหารที่ประเทศไทยก�ำหนดให้ใช้ล่าสุด ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 373 (พ.ศ.2559)
เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีปริมาณ

194

ผลิตภัณฑ์ได้ตามความสมัครใจ การสื่อสารฉลาก
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” นี้ ช่วยให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซือ้ ได้เหมาะสมขึน้ ได้โดยไม่ตอ้ งใช้เวลา
มาก เพราะลดความซับซ้อนลงจากเดิม เป็นส่วนหนึง่
ของการมีภาวะโภชนาการทีเ่ หมาะสม จากการศึกษา
ทางการตลาดพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง
ไม่กี่วินาทีในการพิจารณาฉลากก่อนซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารมาบริโภค สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” บนบรรจุภณ
ั ฑ์จงึ ช่วยผูบ้ ริโภคให้เลือกซือ้ ได้
ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการที่รวดเร็ว อย่างไร
ก็ตาม กฎหมายก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์ทแี่ สดงสัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ต้องแสดง “ฉลาก
โภชนาการ” หรือ “ฉลากจีดีเอ” ร่วมด้วยเสมอ
การเกิ ด สั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ “ทางเลื อ ก
สุขภาพ” ขึน้ นอกจากมุง่ หวังให้เป็นสือ่ ให้ความรูด้ า้ น
โภชนาการแก่ประชาชน จนเกิดความตระหนักรู้ใน
การกินอาหารที่ไม่มีปริมาณน�้ำตาล ไขมัน โซเดียม
มากเกินไป รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อ
สุขภาพ ยังเป็นมาตรการรุกเชิงบวก (Positive approach) สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
อุ ต สาหกรรมอาหารในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ สู ต ร
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ มีคณ
ุ ค่าโภชนาการ
ที่ดีออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นด้วย

ฉลากจีดเี อ (GDA) มักเรียกกันว่า “ฉลาก
หวานมันเค็ม” ก�ำหนดให้แสดงปริมาณค่าของ
พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในหน่วย
เมตริก (หน่วยของพลังงานเป็นกิโลแคลอรี)
ของอาหารทั้งบรรจุภัณฑ์ (1 ซอง/1 กล่อง/1
ขวด) ในรูปทรงกระบอกเรียงติดกัน 4 รูป และ
ใต้รปู ทรงกระบอกแสดงค่าร้อยละของปริมาณ
สู ง สุ ด ที่ บ ริ โ ภคได้ ต ่ อ วั น ฉลากจี ดี เ อ เริ่ ม มี
ประกาศบังคับใช้ในกลุ่มอาหารบางประเภท
ตัง้ แต่ปี 2554 และมีการปรับเพิม่ เติมเป็นระยะ
จนถึงปี 2561 มีการบังคับใช้กบั อาหารส�ำเร็จรูป
รวมทั้งสิ้น 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
อาหารขบเคี้ยว ช็อกโกแลตและขนมหวานรส
ช็ อ กโกแลต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ อาหารกึ่ ง
ส�ำเร็จรูป อาหารมือ้ หลักทีเ่ ป็นอาหารจานเดียว
(ซึง่ ต้องเก็บรักษาไว้ในตูเ้ ย็นหรือตูแ้ ช่แข็งตลอด
ระยะเวลาการจ�ำหน่าย) เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุปิดสนิท ชาปรุงส�ำเร็จ (ทั้งชนิดเหลวและ
แห้ง) กาแฟปรุงส�ำเร็จ (ทั้งชนิดเหลวและแห้ง)
นมปรุ ง แต่ ง นมเปรี้ ย ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนม
น�้ำนมถั่วเหลือง และไอศกรีมพร้อมบริโภค
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แสดงคุณค่าทาง
โภชนาการต่อบรรจุภัณฑ์

1 บรรจุภัณฑ์
สามารถแบ่งกินได้กี่ครั้ง

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง
ควรแบ่งกิน 3 ครั้ง
พลังงาน

น�้ำตาล

ไขมัน

โซเดียม

540
กิโลแคลอรี

7
กรัม

20
กรัม

900
มิลลิกรัม

*27%

*11%

*31%

*45%

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
ตัวเลขแถวบน
ตัวเลขแถวล่าง
แสดงค่าพลังงาน
แสดงค่าร้อยละ
น�้ำตาล ไขมัน และ
ปริมาณพลังงาน
โซเดียม ต่อบรรจุภัณฑ์
และสารอาหาร
ฉลากจีดีเอจะอยู่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภค
สังเกตเห็นได้ง่าย การอ่านฉลากจีดีเอจะช่วยให้เรา
ทราบถ้ากินผลิตภัณฑ์นั้นหมดซอง/ถุง/ขวด จะได้รับ
พลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มากน้อยเพียง
ใด โดยจะมีข้อมูลว่า ควรแบ่งกินกี่ครั้งก�ำกับไว้ด้วย
หรืออาจใช้เป็นแบ่งให้กี่คนกินก็ได้ เนื่องจากภาชนะ
บรรจุนั้นอาจมีปริมาณมากกว่า 1 หน่วยบริโภคที่
แนะน�ำในอาหารนั้นๆ
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ส่วนล่างของรูปทรงกระบอก ให้ข้อมูล
ร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน ซึ่ง
ถ้าผู้บริโภคใส่ใจอ่านข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้
ทราบว่าเราได้รบั สารอาหารทีต่ อ้ งเฝ้าระวังนัน้
มากเกินไปแล้วหรือยัง ตัวอย่างในรูปจะเห็นได้
ว่า ถ้าเผลอกินคนเดียวหมด จะได้รับพลังงาน
ไปแล้วร้อยละ 27 ของความต้องการ และได้
รับโซเดียมสูงมากถึงร้อยละ 45 ของวันนัน้ แล้ว

ดังนั้นต้องระวังไม่ไปกินอาหารอื่นๆ ที่มีโซเดียมสูง
มาก เป็นต้น ฉลากจีดีเอยังใช้ในการเปรียบเทียบ
ปริมาณพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน และโซเดียมระหว่าง
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน เพื่อเลือกหรือหลีก
เลี่ยงการบริโภคได้ตามความต้องการของแต่ละคน
โดยเฉพาะผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องจ�ำกัด/ควบคุมสาร
อาหารดังกล่าว
ฉลากโภชนาการ หรือ “Nutrition Fact” คือ การ
แสดงข้อมูลโภชนาการที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม เป็น
ข้อมูลโภชนาการแบบแรกทีก่ ำ� หนดขึน้ ในประเทศไทย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 182 พ.ศ.
2541 ก�ำหนดให้มีการแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณ
สารอาหารต่างๆ ซึง่ มีประโยชน์มาก แบ่งเป็น 2 แบบ

คือ กรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็มและแบบ
ย่อ
โดยกรอบโภชนาการแบบเต็มแสดงสาร
อาหารบั ง คั บ 15 รายการ ประกอบด้ ว ย
พลังงานทั้งหมด พลังงานจากไขมัน ไขมัน
ทั้งหมด ไขมันอิ่มตัวโคเลสเตอรอล โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร น�้ำตาล โซเดียม
วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม
และเหล็ก ถ้าสารอาหารที่บังคับในกรอบแบบ
เต็มตั้งแต่ 8 รายการขึ้นไปมีปริมาณน้อยมาก
จนถือว่าเป็นศูนย์ ให้เปลีย่ นเป็นแสดงแบบย่อ
ได้ โดยคงบังคับไว้ 7 รายการ คือ พลังงาน
ทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
น�้ำตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอล
เนื่องจากฉลากโภชนาการนี้มีข้อมูลสาร
อาหารหลายชนิด จึงแสดงอยู่ด้านหลังของ
บรรจุภัณฑ์และมักมีขนาดเล็ก อ่านยาก แต่
ถือว่ามีประโยชน์มากต่อผู้ใส่ใจสุขภาพ เพราะ
นอกเหนือจากบอกสารอาหารที่ต้องเฝ้าระวัง
ในฉลากจี ดี เ อแล้ ว ยั ง บอกถึ ง สารอาหารที่
ร่างกายต้องการในแต่ละวันด้วย ถ้าหากเรามี
ความรู ้ แ ละเข้ า ใจอ่ า นข้ อ มู ล บนฉลาก
โภชนาการแล้ว จะช่วยให้เราเลือกกินอาหาร
ได้ตรงตามภาวะโภชนาการหรือความต้องการ
ของแต่ละบุคคลได้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะ
เจ็บป่วย
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วิตามินบี
แคลเซียม

.....%
.....%

..... %

..... %
..... %

ส่วนที่ 2
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
กินปริมาณที่ระบุในหนึ่งหน่วยบริโภค
ว่าแล้วจะได้พลังงานเท่าใด
สารอาหารอะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด

ไขมันทั้งหมด
น้อยกว่า
65 ก.
ไขมันอิ่มตัว
น้อยกว่า
20 ก.
โคเลสเตอรอล
น้อยกว่า
300 มก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด		
300 ก.
ใยอาหาร		
25 ก.
โซเดียม
น้อยกว่า
2,400 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ;
โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4

ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่
ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน
ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

วิตามินเอ
วิตามินบี 2
เหล็ก

ร้อยละของปริมาณที่แนะน�ำต่อวัน *

..... ก.
..... ก.
..... มก.
..... ก.
..... ก.
..... ก.
..... ก.
..... มก.

..... ก.
..... ก.
..... ก.
..... ก.
..... มก.

..... %

..... %

..... %

ส่วนที่ 3
ร้อยละของปริมาณที่แนะน�ำให้กินต่อวัน
การเปรียบเทียบสารอาหารที่ได้จากการกิน
ที่ระบุในหนึ่งหน่วยบริโภคเทียบกับ
สารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน�ำให้บริโภคต่อวัน
ส�ำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI)
โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ไขมันทั้งหมด
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
น�้ำตาล
โซเดียม

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด ....... กิโลแคลอรี่
ร้อยละของปริมาณที่แนะน�ำต่อวัน *

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด ....... กิโลแคลอรี่
(พลังงานจากไขมัน ..... กิโลแคลอรี่)
ร้อยละของปริมาณที่แนะน�ำต่อวัน *
ไขมันทั้งหมด
ไขมันอิ่มตัว
โคเลสเตอรอล
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
ใยอาหาร
น�้ำตาล
โซเดียม

หนึ่งหน่วยบริโภค :..............(..........)
จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อ .......... : ..........

ข้อมูลโภชนาการ

การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อ

หนึ่งหน่วยบริโภค :..............(..........)
จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อ .......... : ..........

ส่วนที่ 1
ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค เป็นปริมาณการกิน
ต่อครั้งที่แนะน�ำให้ผู้บริโภครับประทาน
จ�ำนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ เป็น
จ�ำนวนที่บอกว่าถ้ากินครั้งละหนึ่งหน่วยบริโภค
จะแบ่งกินได้กี่ครั้ง

ชนิด ปริมาณสารอาหาร
ที่สำ�คัญ 15 รายการ

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1

ข้อมูลโภชนาการ

การแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม

ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น คงช่วยให้ท่านเห็นถึง
ความส�ำคัญของฉลากโภชนาการในรูปแบบต่างๆ ใน
ประเทศไทย จากฉลากโภชนาการแบบดั้งเดิมที่ให้
ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการมาก แต่ตวั อักษรเล็ก มอง
เห็นยาก จึงมีการพัฒนาปรับให้เหลือข้อมูลโภชนาการ
ที่เป็นสารอาหารที่ทุกคนควรระวัง คือ น�้ำตาล ไขมัน
โซเดียม และพลังงาน ในรูปแบบของฉลากจีดเี อ และ
ในรูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ที่
น�ำมาอยู่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภค
สนใจเห็นชัดและง่ายขึ้น
เคล็ ด ลั บ ง่ า ยๆ ที่ อ ยากให้ ท ่ า นใส่ ใ จใน
ฉลากโภชนาการ เพื่อเป็นคนฉลาดซื้อ ฉลาดกิน
ประกอบด้วย
1. ตรวจสอบว่ า พลั ง งานต่ อ หน่ ว ยบริ โ ภค
เท่าไร ถ้าเป็นอาหารว่าง ของกินเล่น พลังงานไม่ควร
เกิน 100-150 กิโลแคลอรีต่อ 1 หน่วยบริโภค ถ้าเป็น
อาหารมื้อหลักควรอยู่ในช่วง 400-600 กิโลแคลอรี
ต่อ 1 หน่วยบริโภค โดยปรับปริมาณการกินตามความ
ต้องการพลังงานและกิจกรรมทางกายของแต่ละคน
2. ตรวจสอบว่ามีนำ�้ ตาลเท่าไร โดยทัว่ ไปใน 1
วั น คนเราควรกิ น น�้ ำ ตาลไม่ เ กิ น 24 กรั ม หรื อ
ประมาณ 6 ช้อนชา น�ำ้ ตาลทีไ่ ด้รบั เกินกว่าทีต่ อ้ งการ
จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมท�ำให้เป็นโรคอ้วน และ
ส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคความดันโลหิต

สูง โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอด
เลือด
3. ตรวจสอบว่ามีไขมันเท่าไร โดยควร
ได้รับไขมันรวมแล้วไม่เกิน 65 กรัม/วัน ถ้า
ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี แต่
ถ้าประเมินว่าต้องการพลังงานน้อยกว่านี้ ควร
ปรับปริมาณไขมันรวมทัง้ วันลงด้วย เช่น เหลือ
50 กรัม ถ้าต้องการพลังงานวันละ 1,500 กิโล
แคลอรี
4. ตรวจสอบว่ามีโซเดียมเท่าไร ควรได้
รับโซเดียมรวมแล้วไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/วัน
การได้รับโซเดียมมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงใน
การเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูง
ฉลากโภชนาการเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เรา
ทุกคนมีความรอบรูท้ างอาหารและโภชนาการ
สามารถเลือกบริโภคอาหารทีเ่ หมาะกับตนเอง
และคนที่เรารักได้ ช่วยน�ำพาให้มีสุขภาพที่ดี
ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ถ้ า เราผู ้ บ ริ โ ภคสนใจข้ อ มู ล โภชนาการของ
อาหาร ผู้ผลิตก็จะแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการดีขนึ้ แทนการ
แข่ งขั น กั น ในเรื่ องภาชนะบรรจุ ห รื อสิ่ งจู งใจ
ภายนอกอื่นๆ

ฉลาดซื้อ...ฉลาดกิน...เพื่อสุขภาพที่ดี...ด้วยการอ่านฉลากโภชนาการ
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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
2

สมาคมธุรกิจอาหารและสปาไทย
เคี้ยวเขียวกรีนแคทเทอริ่ง
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ธุรกิจร้านอาหาร และการปรับตัว
เพื่อเป็น ‘ผู้รอด’ ในสถานการณ์โควิด
การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ส่ ง ผลกระทบ
รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมทุกด้าน และ
ธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือ ธุรกิจร้าน
อาหาร เมื่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท�ำให้
การประกอบธุรกิจมีข้อจ�ำกัด ไม่ว่าการปิดเมืองหรือ
ปิดประเทศในสถานการณ์ระบาดช่วงต้นที่คนไทยยัง
ไม่ได้รับวัคซีน
แม้ในเวลาต่อมารัฐบาลจะมีการผ่อนปรน ออก
แนวปฏิบัติ และมีมาตรการควบคุมอีกหลายข้อ เช่น
ติดตัง้ จุดคัดกรอง ลงทะเบียนผูเ้ ข้าใช้บริการ ท�ำความ
สะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการให้
บริการ มีมาตรการเว้นระยะห่าง ฯลฯ แต่ก็ไม่อาจ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามารับบริการ และยังเป็นภาระ
ต้นทุนจนผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจต่อได้
ดร.ณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อน
ระบบอาหารปลอดภัยและโภชนาการเพือ่ สุขภาพทีด่ ี
ของประชาชน โดยการสนับสนุนของ สสส. ให้มมุ มอง
เรื่องนี้ว่า

203

“แม้วา่ มาตรการเหล่านีจ้ ะช่วยลดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และจ�ำเป็น
ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง แต่ก็
สร้างภาระและปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จั ด การให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการอยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย ซึ่ ง
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดประกอบกั บ
มาตรการต่างๆ ทางสังคม ท�ำให้ผบู้ ริโภคเลือก
ทีจ่ ะไม่ออกมารับประทานอาหารทีร่ า้ นอาหาร
หรือเลือกท�ำอาหารรับประทานเองทีบ่ า้ นเพือ่
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากก�ำลังซื้อลดลง
ประกอบกับข้อก�ำหนดการจัดเว้นระยะระหว่าง
โต๊ะอาหาร จ�ำกัดจ�ำนวนผู้มาใช้บริการ ท�ำให้
จ�ำนวนลูกค้าของร้านอาหารลดลง ในขณะที่
ต้นทุน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ยังมีอยู่เท่าเดิม และมี
ต้นทุนแฝงจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการ
ให้รองรับช่องทางการสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ท�ำให้
ต้นทุนส�ำหรับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
เพิ่มขึ้น และได้รับผลกระทบอย่างมาก”

จากรายงานการจดทะเบียนธุรกิจประจ�ำเดือน
เมษายน พ.ศ.2563 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ
ว่ า มี ร ้ า นอาหารเลิ ก กิ จ การสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 5 ขณะ
เดียวกันศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) ได้ประมาณการ
รายได้ของธุรกิจร้านอาหารในปี 2563 ว่าอาจหดตัว
สูงถึงร้อยละ 4.3-6.6 นับเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็น
ถึงผลกระทบอันหนักอึง้ และท�ำให้กจิ การร้านอาหาร
ล้มหายไปอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ด้วยโรค
ระบาดยังไม่ลดระดับ และมีทา่ ทีวา่ สังคมโลกไม่มที าง
เลือกอืน่ นอกจากการปรับตัวให้อยูก่ บั การระบาดนีใ้ ห้
ได้ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องปรับ
ตัวเองทุกทางเพื่อให้ธุรกิจมีหนทางไปต่อ

การปรับตัวเพื่อไปต่อของธุรกิจร้านอาหาร

ในวิกฤติโรคระบาดเราได้เห็นความพยายามของ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อาหารที่ ห าหนทางรอดบน
สถานการณ์ที่ดูตีบตัน เมื่อไล่เรียงดูวิธีการรับมือและ
การปรับตัวทีเ่ กิดขึน้ พบว่ามีการปรับตัวในทุกอณูของ
การบริหารจัดการ ซึง่ ดร.ณัจยาได้สรุปให้เรามองเห็น
ภาพที่ชัดเจนขึ้น โดยอิงกับหลักการบริการจัดการ

204

ธุรกิจร้านอาหาร ทั้งด้านการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) ภาวะ
การเป็นผูน้ ำ 
� (Leading) และการควบคุม (Controlling)
ในด้ า นการวางแผน ร้ า นอาหารต้ อ ง
ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในเรื่องเมนูอาหาร
ประเภทของอาหาร ที่ไม่มากจนเกินไปเพื่อ
ความสะดวกในการจั ด เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ และ
วางแผนไปถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มาใช้บริการ ช่อง
ทางการจ�ำหน่าย และจัดสรรจ�ำนวนพนักงาน
ที่เหมาะสมกับงาน
ด้านการจัดการองค์กร จะต้องจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น พนักงาน
วัตถุดิบ เงินทุน และสถานประกอบการ มีการ
ลดรายจ่าย เช่น ลดจ�ำนวนพนักงาน สลับวัน
ท� ำ งาน ลดต้ น ทุ น ด้ า นคลั ง สิ น ค้ า จั ด การ
วัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละรอบเพื่อ
ลดการเสียหายของวัตถุดบิ มีการระบุชนิดของ
อาหารที่หากสั่งจองล่วงหน้าจะส่งผลดีต่อการ
รักษาคุณภาพอาหาร การจ�ำหน่ายอาหารใน

รูปแบบจานเดียวหรือจัดชุดต่อการรับประทานหนึง่ คน
เพื่อลดการติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิด ในขณะที่การ
จัดการพนักงานก็เป็นหัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจไป
ต่อได้
“พนักงานที่มีความรู้และศักยภาพ คือปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจไปต่อได้ ในภาวะปกติใหม่นี้ควร
สนับสนุนให้แต่ละบทบาทหน้าที่ในองค์กรมีความ
ยื ด หยุ ่ น มากขึ้ น เช่ น พนั ก งานสามารถโยกย้ า ย
ต�ำแหน่งหรือสับเปลี่ยนหน้าที่กันได้ โดยทางร้านจัด
อบรมเพิ่มเติมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มทักษะความ
สามารถ พัฒนาศักยภาพด้วยการสร้างความรอบรู้
และความช�ำนาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีต่ อ้ ง
อาศัยพืน้ ทีท่ างโซเชียลในการรับสัง่ อาหาร มีระบบส่ง
อาหารเอง หรือผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี การช�ำระ
เงินผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น”
ในการรับมือวิกฤติ ผูน้ ำ� จะต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ แี่ ตก
ต่างไปจากสภาวการณ์ปกติ โดยผู้น�ำหรือผู้ประกอบ
การต้ อ งเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเองและ
พนักงาน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อม
กับการสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญก�ำลังใจ ในขณะ

เดียวกันก็ตอ้ งหาวิธปี รับเปลีย่ นและพัฒนาร้าน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค และ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
“กรณีทรี่ า้ นไม่พร้อมเปิดเพราะมองว่าไม่
คุ้มทุน ก็มีการเปลี่ยนวิกฤตินี้เป็นโอกาส หัน
มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ร้ า นระหว่ า งรอให้
สถานการณ์ดีขึ้น บ้างก็สร้างกิจกรรมที่ช่วย
เหลือชุมชน เช่น น�ำสินค้าชุมชนมาเป็นวัตถุดบิ
ในการปรุงอาหาร ท�ำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและ
พึง่ พาซึง่ กันและกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน หรือสร้างอาชีพเสริม เช่น แปรรูป
อาหารจ�ำหน่ายวัตถุดบิ จากพืน้ ถิน่ สร้างความ
มั่นคงด้านอาหาร ส่งเสริมให้ร้านอาหารปลูก
พื ช ผั ก สวนครั ว ใช้ เ อง หรื อ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต
การเกษตรจากชุมชนในพืน้ ทีก่ ารขยายพันธุพ์ ชื
ท�ำให้ลดต้นทุน เสริมทักษะกระบวนการเพาะ
ปลูกได้วตั ถุดบิ ทีป่ ลอดภัย เรียนรูเ้ กษตรปลอด
สารพิษ และแก้ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
“ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหา
กับการสัง่ อาหารกลับบ้าน มีทงั้ สัง่ ทางโทรศัพท์
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มารับทีร่ า้ น หรือสัง่ จากแอปพลิเคชันสัง่ อาหารออนไลน์ทเี่ สีย
ค่าบริการ บางแอปฯ เรียกเก็บ 30-35 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อีก 7 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้ทางร้านมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้
อีก เกิดภาวะขาดทุนหรือไม่คุ้มทุน บางร้านใช้วิธีตั้งราคาหน้า
ร้านถูกกว่าขายผ่านแอปพลิเคชัน หรือท�ำโปรโมชัน่ ลดแลกแจก
แถมเพื่อกระตุ้นยอดขาย เป็นการท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่รอด
ได้”
ส่วนการควบคุม เช่น ควบคุมการจัดการ การผลิตและ
การบริการ เน้นผลิตอาหารทีส่ ดใหม่ เมนูอาหารรายบุคคลหรือ
อาหารเซต ด้วยบริการที่แตกต่างจากระบบเดิมอย่างสิ้นเชิง
เช่น ลูกค้าต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม หากเป็น
อาหารบุ ฟ เฟ่ ต ์ จ ะมี พ นั ก งานคอยตั ก บริ ก ารให้ และมี ก าร
ควบคุมเรื่องรายได้
“ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยรายได้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญ หลังจากธุรกิจเริ่มฟื้นตัวและเริ่มมีรายได้เข้ามา
เจ้าของธุรกิจร้านอาหารยังคงต้องใช้มาตรการบริหารการเงิน
ที่รัดกุม โดยให้ความส�ำคัญกับกระแสเงินสด ลดรายจ่ายที่ไม่
จ�ำเป็น และรีบสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อให้มีรายได้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารควรมีกระแส
เงินสดเพียงพอส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า สิ่งที่
ส�ำคัญอีกประการคือ สภาพคล่องทางการเงิน เจ้าของธุรกิจ
ควรมีมาตรการเชิงรุกในการหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เช่น การ
เสนอส่วนลดให้กับลูกค้าหากช�ำระเงินเร็วขึ้น หรือการขาย
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องใช้งาน นอกจากนี้ ควรประเมินความ
เสี่ยงทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอเพื่อแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็น
ปัญหา”
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เมื่อชีวิตวิถีใหม่
เข้ามาเปลี่ยนธุรกิจอาหาร

ในวิ ก ฤติ โ ควิ ด -19 เราต่ า งได้ ยิ น ค� ำ ว่ า
‘New Normal’ หรือ ‘ชีวิตวิถีใหม่’ ที่ทุกคนจะ
ต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีต่ า่ งไปจาก
ความคุ้นชินแบบเดิม ให้สอดรับกับแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งเข้มงวดเรือ่ งสุขอนามัยทัง้ ด้านการ
กิน การอยู ่ ไปจนถึง การใช้จ ่า ยที่ต้อ งมีก าร
วางแผนมากขึ้น ชีวิตวิถีใหม่จึงมีผลต่อทิศทาง
การท�ำธุรกิจอาหารไปด้วย ดร.ณัจยาให้ความ
เห็นว่า
“ในช่วงเวลาแบบนี้ การรับประทานร่วม
กันแบบมีอาหารจานใหญ่อาจไม่เหมาะสมอีก
ต่อไปแล้ว อาหารกล่อง อาหารชุด หรือข้าว
ราดแกงทีเ่ ป็นวัฒนธรรมอาหารตามวิถชี วี ติ คน
ไทยเป็นสิ่งที่ควรน�ำมาเป็นจุดขาย เนื่องจาก
อาหารชุดจะมีความหลากหลายที่อาจจะครบ
ทั้ง 5 หมู่ แต่ควรปรุงอย่างถูกหลักโภชนาการ
และสะอาด บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด หากมี
การแกะออกก็ รู้ได้ทันที สิ่ง เหล่า นี้จ ะสร้า ง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้”

เช่นเดียวกันที่สถานประกอบการหลังจากนี้ ย่อมจะ
แตกต่างจากในอดีต จากที่เคยเน้นความสวยดูดีเพื่อรองรับ
ลูกค้าทีม่ กั ต้องการถ่ายรูปในมุมต่างๆ จะถูกลดความส�ำคัญ
ลง แต่จะให้ความส�ำคัญกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก สุข
อนามัย และความปลอดภัยจากเชื้อโรคมากกว่า เช่น มีจุด
ล้ า งมื อ หรื อ แอลกอฮอล์ การเว้ น ระยะห่ า งของโต๊ ะ รั บ
ประทานอาหาร จุดสัง่ และรอรับอาหารทีไ่ ม่แออัด ซึง่ ลงทุน
ไม่มากเท่าการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม แต่สร้างภาพ
ลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั ร้านอาหาร ส่วนเรือ่ งการตัง้ ราคาและโปรโมชั่นที่จูงใจก็ควรจะด�ำเนินไปควบคู่กัน
“ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้เงินอย่างประหยัดลง เพราะ
ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตที่รายได้ลดลงไปถึงเมื่อไหร่ ดังนั้นร้าน
อาหารควรจะก�ำหนดราคาอย่างเหมาะสม คือไม่หวังเอาแต่
ผลก�ำไร แต่ช่วยกันประคับประคองสังคมให้อยู่รอดไปด้วย
กัน อย่างทีเ่ ห็นว่าในช่วงนีแ้ ต่ละร้านจะสร้างภาพลักษณ์หรือ
CSR ไม่ว่าเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ สินค้าที่ตนเอง
จ�ำหน่ายไปตามโรงพยาบาลทั้งของรัฐ เอกชน และภาค
สนาม เพื่อลดความเดือดร้อนของคนในชุมชนที่ตนเองอยู่
ซึง่ เป็นการประชาสัมพันธ์อกี รูปแบบหนึง่ ผูป้ ระกอบการร้าน
อาหารควรจะรวมตัวกัน ร่วมมือกันให้มากขึ้น อาจจะใช้
สถานที่จ�ำหน่ายอาหารร่วมกัน แบ่งปันวัตถุดิบบางชนิดไป
ยังเครือข่ายต่างๆ เพือ่ ลดการเสียหายของวัตถุดบิ ก่อนเวลา
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อันควร”
ส่วนปัจจัยส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจ
ร้านอาหารเติบโตได้ในภาวะวิกฤติ ดร.ณัจยาให้ความเห็นว่า
คือพลังจากผู้คนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงนั้นเอง
“หากมองในรูปแบบสังคมทีพ่ งึ่ พาอาศัยกันและกัน ควร
มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายครบวงจรห่วงโซ่อาหาร
เมือ่ ให้คนในชุมชนช่วยซือ้ สินค้าหรือใช้บริการ เจ้าของธุรกิจ
ร้านอาหารก็ช่วยตอบแทนสังคมได้หลากหลายวิธี เช่น การ
รักษาราคาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมกับก�ำลังซื้อของผู้
บริโภค การปรับเปลีย่ นสายการผลิตทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาด้านสิง่
แวดล้อมทางสังคมได้ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมด้วย หากเป็น
ธุรกิจขนส่งสินค้า อาจช่วยจัดส่งสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นให้แก่ชมุ ชน
หรือแม้แต่วธิ งี า่ ยๆ ด้วยการให้ความร่วมมือกับทุกมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ซึง่ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม เมื่อสังคมเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันและกัน ต่างฝ่ายต่าง
ช่ ว ยกั น สร้ างชุมชนที่แข็ง แกร่ง และปลอดภั ย ธุ ร กิ จร้ าน
อาหาร ตลอดจนห่วงโซ่ระบบอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน ย่อมด�ำเนินต่อไปได้เช่นกัน”
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ต้นแบบผู้ประกอบการที่ผ่านวิกฤติ
ด้วยการปรับตัว

เมือ่ ถามถึงแรงกระทบทีส่ ร้างผลสะเทือน
ต่อการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบ
การตอบกลั บ มาเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า นี่ คื อ
สถานการณ์ที่ยากล�ำบากที่สุด ระบาดระลอก
แรก พวกเขายังเห็นโอกาสในการฟืน้ ตัว แต่เมือ่
เกิดการระบาดระลอกสองระลอกสามซัดซ�้ำ 
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการหลายคนถอดใจเพราะมอง
ไม่เห็นแสงสว่างและขาดต้นทุนที่จะเดินหน้า
ต่อ แต่ก็มีผู้ประกอบการบางคนที่ประคองตัว
และฝ่าพ้นวิกฤติมาได้ดว้ ยการปรับรูปแบบของ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็น
ไป
ยกตัวอย่างเช่น ‘ร้านครัววิวเขา’ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เดิมเป็นร้านจ�ำหน่าย
อาหารไทย จีน ซีฟู้ด ได้ปรับเปลี่ยนมาผลิต
เบเกอรี่ภายใต้แบรนด์โชกุปัง ส่งร้านกาแฟ
ออนไลน์และร้านค้าทัว่ ไป ‘ร้านข้าวต้มโกเฑียร’

อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับเปลี่ยน
เวลาเปิดบริการจากเดิม 16.00-03.30 น. ซึ่ง
อยูใ่ นช่วงเคอร์ฟวิ มาเป็น 09.00-20.00 น. และ
เปลีย่ นจากการจ�ำหน่ายข้าวต้มเป็นอาหารจาน
เดียว อาหารชุด และอาหารทะเล พร้อมจัดส่ง
แบบเดลิเวอรี
‘ร้ า นชาบู อ ร่ อ ย 108’ อ� ำ เภอแม่ ส าย
จังหวัดเชียงราย ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากร้าน
บุฟเฟ่ต์ ชาบู มาจ�ำหน่ายอาหารจานเดียว ข้าว
แกง และรับท�ำอาหารกล่องส่งศูนย์พักคอย
และบุคลากรทางการแพทย์ ส่วน ‘ร้านไผ่หลิว’
จากเดิมรับท�ำอาหารโต๊ะจีนและบริการในร้าน
ปรับตัวมารับท�ำอาหารปิ่นโตส่งตามบ้าน โดย
การผูกปิ่นโตเช้า-เย็นกับนักธุรกิจในอ�ำเภอ
แม่สาย และรับท�ำข้าวกล่องโดยการจัดส่งเอง
กระนั้นการส่งอาหารที่ผูกปิ่นโตหรืออาหาร
กล่องมีจ�ำนวนลดน้อยลงเมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดคลี่คลาย แต่อีกด้านหนึ่งผู้มาใช้
บริการทีร่ า้ นก็ยงั มีนอ้ ย ด้วยอาจจะยังไม่มนั่ ใจ
ในเรื่องความปลอดภัย

‘เคี้ยวเขียว’ ธุรกิจรับจัดเลี้ยงที่ค�ำนึงถึงสุขภาพของ
ลูกค้า คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรอินทรียแ์ ละสิง่ แวดล้อม คือ
หนึ่ ง ในผู ้ ป ระกอบการได้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด เมือ่ สังคมไทยต้องงดการจัดกิจกรรม
ทัง้ งานอีเวนต์ การประชุมสัมมนา ซึง่ เป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก
ก็ได้ปรับตัวเองตัง้ แต่หลังการระบาดระลอกแรก โดยเปลีย่ น
จากรูปแบบบุฟเฟ่ตม์ าเป็นอาหารว่างแบบกล่อง และแปรรูป
สินค้าเพื่อประคองธุรกิจ
“โควิด-19 เป็นตัวกระตุน้ ให้เราทดลองในสิง่ ทีเ่ ราไม่เคย
ท�ำ ช่วงแรกเราท�ำสินค้าแปรรูปคือซอสพริก กานาฉ่าย และ
น�ำอาหารแปรรูปจากเครือข่ายตลาดสีเขียวมาบรรจุและ
จ�ำหน่าย เอาวิธกี ารทีค่ นุ้ เคยในเครือข่ายอย่างการพรีออเดอร์
มาใช้แล้วนัดวันรับส่ง ก็ได้เสียงตอบรับจากฐานลูกค้าเดิม
แต่ยังไม่ดีนัก ที่ยังไปต่อได้จนถึงตอนนี้คือซอสพริกเคี้ยว
เขียวที่เรามีลูกค้าประจ�ำอยู่ แต่แม้จะเปลี่ยนรูปแบบไป ทุก
อย่างทีเ่ ราท�ำยังยืนอยูบ่ นฐานแนวคิดเดิม หลักส�ำคัญในการ
ท�ำงานที่บอกว่าเราท�ำเพื่ออะไร มันเป็นสิ่งชุบชูใจเราอยู่”
ธีรพจน์ เมฆเอี่ยมนภา ผู้ประกอบการเคี้ยวเขียวเล่าถึงผล
กระทบในการระบาดรอบแรก ซึ่ งกิ น เวลาน้ อยกว่ าการ
ระบาดรอบสองทีย่ งั ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั และท�ำให้แผน
ธุรกิจของเคี้ยวเขียวจึงต้องปรับเปลี่ยนอีกครั้ง
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“เราเปลี่ยนแนวคิดว่า ต้องท�ำสิ่งที่เราท�ำเองได้โดย
อาศัยวัตถุดิบที่เรารู้จัก เลยมุ่งไปที่สลัด แซนด์วิช และ
สปาเกตตี เพราะเป็นอาหารที่คนชอบกิน ปรุงน�้ำสลัดเอง
และใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่เรารู้จัก เช่น ผักสลัดและผักโขม
จาก wastegetable ซึง่ เขาจัดการผลผลิตให้เราได้ตลอด แล้ว
ขายผ่านแอปพลิเคชันสัง่ อาหาร ตอนนัน้ ไม่มนั่ ใจว่าจะไปได้
เพราะเราไม่คุ้นเคย และค่า GP (Gross Profit คือค่าด�ำเนิน
การของแอปพลิเคชัน) ค่อนข้างสูง แต่สถานการณ์บบี ให้เรา
ต้องเล่นตลาดนี้ดู อย่างน้อยเราก็ช่วยประคับประคองจิตใจ
เราไปด้วยในช่วงวิกฤติ หากไม่มอี ะไรท�ำเราจะยิง่ เคว้งไปกัน
ใหญ่”
ธีรพจน์และหุ้นส่วนชีวิตคนส�ำคัญของเขาคืออธิพาพร
เหลืองอ่อน เดินหน้าต่อด้วยความกล้าท�ำสิ่งใหม่ จากเดิม
ทั้งคู่จะท�ำหน้าที่บริหารจัดการงาน และมีแม่ครัวดูแลเรื่อง
การเตรียมและปรุงอาหาร ก็ถึงคราวที่ต้องลงมือท�ำกันเอง
ทุกอย่างตั้งแต่งานจัดซื้อ งานครัว และงานระบบ พวกเขา
ตั้งชื่อแบรนด์ใหม่นี้ว่า ‘Triple S’ เพื่อไม่ให้ลูกค้าสับสนกับ
แบรนด์เคีย้ วเขียว และยังยืนอยูบ่ นแนวทางเดิมเป็นหลัก ทัง้
เรื่องสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ สุขภาพของลูกค้า หากจะ
พร่องไปบ้างก็เรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม ด้วยมีขอ้ จ�ำกัดของ
การจัดส่งบรรจุภัณฑ์บางชิ้น
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“ลักษณะงานทีเ่ ราท�ำในเคีย้ วเขียว หนึง่ ใน
นั้นคือการรณรงค์ให้คนรู้จักแนวทางบริโภคที่
รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักมากขึ้น คนที่
เข้ามาหาเราเขาทราบอยู่แล้วว่าหากต้องการ
จัดเลี้ยงที่รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย ต้องมาหา
เรา แต่ลูกค้า Triple S จะพลิกด้านเลย ใน 10
คน มี 9.5 คนทีไ่ ม่ได้สนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เขา
แค่ต้องการอาหารอร่อย ก็กลายเป็นข้อดีว่า
ท�ำให้เราได้สอื่ สารกับคนทีไ่ ม่ได้สนใจเรือ่ งนี้ แม้
จะเป็นการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็เป็นการ
เปิดทางให้คนทีไ่ ม่เคยสนใจได้รบั รูข้ อ้ มูลด้านนี้
มากขึ้น เช่น เรื่องไข่ไก่อินทรีย์ วัตถุดิบอินทรีย์
“มีเรื่องเดียวที่เรายังข้ามผ่านไปไม่ได้ คือ
จ�ำเป็นต้องใช้ถ้วยพลาสติกใส่น�้ำสลัด เพราะ
เคยใช้แบบกระดาษแต่พอไปถึงมือลูกค้าแล้ว
สภาพไม่นา่ ดู แต่กย็ งั พยายามหาแนวทางทีจ่ ะ
คงรู ป แบบที่ ล ดขยะให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และ
พยายามสื่อสารเรื่องราวของอาหารปลอดภัย
และการลดขยะไว้เหมือนเดิมผ่านเนื้อหาบน
เพจ”
ความรักในงานจิตอาสาที่ติดตัวพวกเขา
มาเนิน่ นานกระทัง่ มาเป็นผูป้ ระกอบการ ยังคง
อยู่ในสายเลือดแม้ยามล�ำบาก โดยเคี้ยวเขียว
ยังคงช่วยท�ำงานในโครงการ ‘ปันอาหาร ปัน
ชีวติ ’ ของเครือข่ายสวนผักคนเมืองทีช่ ว่ ยเหลือ
ผู ้ ป ระสบความขาดแคลนอาหารยามวิ ก ฤติ
ตัง้ แต่การระบาดระลอกแรก กระทัง่ สถานการณ์
ในระลอกสองที่เขาต้องเก็บตัวเพราะท�ำธุรกิจ
อาหาร เขาเลือกเยียวยาหัวใจตัวเองด้วยการ

ช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคม เช่น มอบน�้ำเปล่าเป็น
น�้ำใจให้กับไรเดอร์ผู้รับส่งอาหาร และรับท�ำอาหารให้กับ
โครงการของพอทิพย์ เพชรโปรี ที่น�ำเงินบริจาคมาซื้ออาหาร
จาก Triple S ส่งต่อไปยังกลุ่มเปราะบางผ่านมูลนิธิ SOS
(Scholars of Sustenance Foundation) ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบ
การและร้านค้าขนาดเล็กที่ก�ำลังล�ำบาก หรืออาชีพที่ว่างงาน
อย่างร้านนวดหรือร้านซักรีดทีม่ ฝี มี อื ในการประกอบอาหาร มี
รายได้
“เราพร้ อ มที่ จ ะกลั บ มาท� ำ เคี้ ย วเขี ย วในวั น หนึ่ ง ที่
สถานการณ์พร้อม เพราะทั้งส�ำนักงานและร้านเรายังอยู่ แต่ก็
ยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะกลับมาได้แค่ไหน เพราะการ
จัดบุฟเฟ่ต์คงไม่เกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้คิดว่าอาจจะท�ำเป็นอาหาร
กล่อง ส่วน Triple S เรายังท�ำต่อไปได้เรื่อยๆ เพราะจัดการ
ง่ายกว่า การเตรียมและปรุงไม่ยุ่งยาก มีจุดเด่นอยู่ที่การเลือก
ใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่า”
จากสถานการณ์ที่ยากล�ำบากครั้งนี้ จะเห็นว่ามีบางร้าน
ที่ปรับตัวเองให้สอดคล้องกับวิถีที่แปรเปลี่ยนเพื่อไปต่อ แต่มี
จ�ำนวนหนึ่งที่ต้องปิดตัวลงด้วยกระแสเงินสดส�ำรองมีไม่พอ
และการยื่นกู้ท�ำได้ยาก บางร้านจึงหันมาท�ำการเกษตร บาง
รายรวมตัวกันจัดท�ำเป็นรถโมบายจ�ำหน่ายสินค้าในชุมชน
วัตถุดิบในการปรุงอาหาร และจอดขายตามชุมชนต่างๆ แทน
แต่ไม่วา่ จะเป็นการปรับตัวเองในธุรกิจเดิม หรือเปลีย่ นทิศทาง
ไปสู่ธุรกิจใหม่ ก็ล้วนเป็นการค้นหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัว
เองทีส่ ดุ โดยยังยืนหยัดแนวคิดเดิม เพือ่ ฝ่าวิกฤติครัง้ นีไ้ ปให้ได้
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‘ตลาดสีเขียวชุมชน’
ตลาดของคน
ห่วงใยสุขภาพ
เชื่อมห่วงโซ่ของ
อาหารปลอดภัย
ให้ยั่งยืน
สามารถ สะกวี 1
ธนบูรณ์ สมบูรณ์ 2
คนึงนุช วงศ์เย็น 3
ศิริวรรณ สิทธิกา

1
2
3

ครัวใบโหนด
กรีนเนอรี่
มูลนิธิสื่อสร้างสุข
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‘ตลาดสีเขียวชุมชน’ ตลาดของคนห่วงใยสุขภาพ
เชื่อมห่วงโซ่ของอาหารปลอดภัยให้ยั่งยืน
โลกการตลาดในปัจจุบัน ค�ำว่า ‘เขียว’ และ
‘ความยั่งยืน’ คือค�ำส�ำคัญในแผนธุรกิจ ด้วยกระแส
รักษ์โลกมาถึงจุดของการเป็นเครือ่ งมือทางการตลาด
ที่ส�ำคัญ หากบริษัทใดไม่ ‘เขียว’ อาจไม่ซื้อใจคนได้
เท่า จึงเป็นแรงเสริมชั้นดีในการช่วยปลุกให้คนหันมา
สนใจการกินอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจาก
วัตถุดบิ ปลอดภัย และทีม่ าของวัตถุดบิ ปลอดภัยก็คอื
การท� ำ เกษตรกรรมไร้ ส ารเคมี ซึ่ ง แนวคิ ด การท� ำ
เกษตรกรรมแบบอินทรียห์ รือเกษตรธรรมชาติชว่ ยฟืน้
คืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กลับมาด้วย
เมื่อสิ่งแวดล้อมดี ระบบนิเวศดี ความหลาก
หลายทางชีวภาพจึงเกิด กลายเป็นแหล่งอาหารที่
ยั่งยืน และสร้างความมั่นคงให้ระบบอาหารตามมา
เป็นแนวคิดเดียวกับตลาดสีเขียว โดยกลุ่มผู้ประกอบ
การที่เห็นความส�ำคัญของการสร้างผลิตผลด้วยวิถี
เกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยหล่อเลี้ยงผู้
บริโภคทีส่ นใจการบริโภคเพือ่ สุขภาพและความยัง่ ยืน
มั่นคงทางอาหาร ที่หลายประเทศทั้งในโลกตะวันตก
และโลกตะวันออกต่างก�ำลังให้ความส�ำคัญ
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หากย้อนเวลากลับไป เราจะพบว่าตลาด
สีเขียวในประเทศไทยนัน้ เกิดขึน้ มานานกว่าสิบ
ปีแล้ว โดยการท�ำงานของนักพัฒนาที่ส่งเสริม
การท�ำเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรรายย่อย
ในภูมิภาคต่างๆ จากนั้นจึงเกิดตลาดสีเขียวใน
เมืองตามมา และเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ทัง้ ในกรุงเทพฯ
และจังหวัดต่างๆ การกระจายตัวของตลาดสี
เขียวทั่วประเทศไทย จึงสร้างฐานของผู้บริโภค
ให้ขยายกว้างขึ้น และช่วยตอกเสาเข็มแห่ง
ความมัน่ คงให้กบั เกษตรกรซึง่ เป็นฐานแรกของ
การผลิต
เราขอชวนคุณออกเดินตามเส้นทางตลาด
สีเขียวชุมชน โดยเริ่มต้นจากใจกลางกรุงเทพฯ
อย่างกรีนเนอรี่มาร์เก็ต (Greenery Market),
กินสบายใจ ในจังหวัดอุบลราชธานี และครัวใบ
โหนด ในจังหวัดสงขลา สามตลาดสีเขียวภาย
ใต้การสนับสนุนของ สสส. ทีม่ วี ธิ บี ริหารจัดการ
แตกต่ า งกั น ตามบริ บ ทของชุ ม ชน แต่ ส ร้ า ง
สังคมของผู้ผลิตและผู้บริโภคอินทรีย์ขึ้นด้วยมี
เป้าหมายเดียวกัน

ตลาดสีเขียวใส่ใจโลกกลางกรุง

กรีนเนอรี่มาร์เก็ต เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 โดย
กลุม่ คนรุน่ ใหม่ทใี่ ช้สอื่ ร่วมสมัยในการขับเคลือ่ นสังคม
ผ่านข้อมูลความรู้และแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างแรง
บั น ดาลใจและเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ด้ ว ยการน� ำ เสนอ
บทความ คลิปวิดีโอ เวิร์กชอปต่างๆ รวมถึงเปิดกลุ่ม
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดผ่านกลุ่ม Greenery Eat
Good, Greenery Challenge กระทั่งเกิดการลงมือท�ำ 
จนเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การกินการใช้สินค้าที่ดีต่อ
สุขภาพของตนและของโลกไปพร้อมกัน
ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ Greenery
เล่าให้ฟงั ว่า “จุดหมายของกรีนเนอรีค่ อื ท�ำพืน้ ทีเ่ มือง
หรือพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เข้าถึงอาหารปลอดภัย โดย
เชือ่ มโยงกับเกษตรกรอินทรียแ์ ละสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมให้มาเจอกัน เราสร้างแรงบันดาลใจให้คน
อยากกินอาหารปลอดภัยด้วยบทความทีน่ ำ� เสนอผ่าน
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เว็บไซต์ greenery.org ให้ความรู้ผ่านอินโฟกราฟิก วิดีโอคลิปฮาวทู หรือเวิร์กชอปต่างๆ
เมือ่ ให้ความรูแ้ ล้วถ้าเขาอยากกินสิง่ ทีเ่ ราพูดถึง
เขาจะซื้อได้ที่ไหน ผักอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์
ต้องดูยังไง ซื้อมาแล้วกินแบบไหนได้บ้าง มี
คลิปสอนท�ำอาหาร เปิดกลุม่ ชวนคนมาแบ่งปัน
เมนูอาหารกัน แล้วเชือ่ มโยงให้เกษตรกรและผู้
บริโภคให้เจอกันโดยผ่านการจัดตลาดกรีนเนอรี่
มาร์เก็ตให้คนได้มาลองซื้อลองชิมกัน”
ตลาดสีเขียวใจกลางเมืองในย่านสยาม ได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยการออกแบบ
บรรยากาศที่ไม่ได้มีเพียงแค่การซื้อขาย แต่ยัง
มีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้เรื่อง
การกินดี กรีนดี ที่ตอบไลฟ์สไตล์ของคนเมือง
เช่น ดนตรี เวทีเสวนา เวิร์กชอปต่างๆ
จากการจัดตลาดกรีนเนอรี่มาร์เก็ตอย่าง
ต่อเนื่อง ธนบูรณ์พบว่า คนที่ใส่ใจผลิตภัณฑ์ที่
ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีช่วง
วัยหลากหลายขึ้น ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จึงต่อ

ยอดผลิตสินค้าทีห่ ลากหลายขึน้ เช่น ผลิตภัณฑ์
ดูแลผิว ของใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงสินค้า
ส�ำหรับเกษตรกรอินทรีย์มือใหม่ท่ีอยากปลูก
ผักกินเองที่บ้าน
เงื่ อ นไขของผู ้ ป ระกอบการที่ จ ะเข้ า มา
จ�ำหน่ายสินค้าในกรีนเนอรีม่ าร์เก็ต คือผลผลิต
เหล่ า นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
PGS โดยเครือข่ายอินทรีย์ต่างๆ กระทั่งใน
เวลาต่ อ มา กรี น เนอรี่ ไ ด้ พั ฒ นามาตรฐาน
Greenery PGS ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางของกรีนเนอรีม่ าร์เก็ตทีข่ ยายขอบเขต
ไปถึงกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมด้วย
“สินค้าที่มาจ�ำหน่ายในตลาด ต้องดีต่อ
สุข ภาพ ดี ต ่ อสิ่ ง แวดล้อ ม และดีต่อ สัง คม”
ธนบูรณ์เน้นย�ำ้ ถึงวิสยั ทัศน์หลักของ Greenery
PGS ที่ว่ากรีนเนอรี่มาร์เก็ตจะเป็นตลาดที่ส่ง
เสริมผลผลิตอินทรีย์ อาหารปลอดภัย สินค้า
และบริการเพือ่ สุขภาพ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการพัฒนาทีเ่ ชือ่ มโยง
เกษตรกรอินทรีย์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ให้บริการรายย่อย และผู้บริโภค โดยสมาชิก
มี ส ่ ว นร่ ว มกั น ก� ำ หนดและด� ำ เนิ น การตาม
มาตรฐาน มีคณะกรรมการ คณะท�ำงาน เป็น

กลไกสนับสนุน ขับเคลื่อนและตรวจสอบมาตรฐาน โดยมี
ระบบฐานข้อมูลหรือการจัดการความรูท้ งั้ ระบบ ตัง้ แต่สนิ ค้า
แหล่งที่มา ระบบการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการ
รับรอง ด้วยระบบการตรวจสอบซึง่ กันและกันให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานร่วม ทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้บริโภค
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข ้ อ เสนอแนะ หรื อ ร่ ว ม
กิจกรรมตลาดได้
“ทุกร้านที่อยู่ในตลาดได้ผ่านการคัดกรองจากคณะ
กรรมการของเรามาแล้ว ส่วนในฝั่งของผู้ผลิตเอง การได้
ใบรับรองมาตรฐาน Greenery PGS นอกจากจะเป็นการ
รับรองว่าได้มกี ารเพาะปลูกหรือการผลิตทีไ่ ม่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว ยังเป็นเครื่องมือทางการ
ตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้ด้วย การได้รับตรา
สัญลักษณ์ไปไม่ได้มีความส�ำคัญเพียงแค่สามารถมาขาย
สินค้ากับช่องทางของเราได้ แต่สัญลักษณ์นี้สามารถน�ำไป
ติดไว้บนบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือในช่องทางออนไลน์ของร้านค้าเอง
ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น”
สินค้าที่จ�ำหน่ายในกรีนเนอรี่มาร์เก็ตจ�ำแนกเป็น 3

215

กลุ่มหลัก
กลุ่มแรกคือ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ประมงพื้นบ้าน
ปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ อาหารแปรรูปที่ใช้
วัตถุดิบอินทรีย์มากกว่าร้อยละ 70
กลุ่มที่สองคือ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของใช้
ในครัวเรือนหรือผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์น�้ำยาต่างๆ ของใช้จากชุมชน
ทีป่ ลอดสารพิษในกระบวนการผลิต เช่น เสือ้ ผ้าทีต่ ดั เย็บจาก
ผ้าฝ้ายธรรมชาติ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เครื่องจักสาน ของ
เล่นไม้ที่ใช้สีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับเด็ก
กลุม่ ทีส่ ามคือ กลุม่ ธุรกิจเพือ่ สังคมทีม่ องประโยชน์ตอ่
สังคมเป็นหลัก เช่น สินค้าที่น�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ มี
บริการนวดคลายเมื่อยล้าจากอาการออฟฟิศซินโดรมจาก
วิสาหกิจสุขภาพชุมชน
นอกจากนี้ กรีนเนอรี่มาร์เก็ตยังให้ความส�ำคัญกับการ
ลดขยะพลาสติก ด้วยการสนับสนุนการน�ำถุงผ้า ถุงรีไซเคิล
หรือภาชนะแบบใช้ซ�้ำมาใส่อาหารและสินค้า ตลอด 4 ปี (ปี
2560-2563) ที่จัดตลาด
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กระทัง่ ปี 2564 เมือ่ โควิด-19 ระบาดอย่าง
ยาวนาน ท�ำให้จัดกิจกรรมใดๆ ไม่ได้ กรีนเนอรี่ ม าร์ เ ก็ ต จึ ง พั ฒ นารู ป แบบการซื้ อ ขาย
ผลิตภัณฑ์อนิ ทรียม์ าสูแ่ พลตฟอร์มออนไลน์ชอื่
Greenery Basket เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยเพิ่มช่องทาง
จ�ำหน่ายให้กับผู้ผลิต
ตลาดสีเขียวอย่างกรีนเนอรี่มาร์เก็ตจึง
เป็นตัวอย่างหนึ่งของการลงมือท�ำเพื่อให้ผู้ที่
สนใจวิถกี ารกินดี กรีนดี ในเมืองหลวงและห่าง
ไกลแหล่งผลิต เข้าถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
ง่ายขึ้น สร้างสะพานให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้
มาพบปะ เกิดการซือ้ ขายทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคเข้าใจ
ทีม่ าของผลผลิตและสร้างมิตรภาพระหว่างกัน

กินสบายใจ ตลาดปลอดภัย
ที่มอบความสบายใจให้การกิน

การเติบโตของสังคมเกษตรอินทรีย์ใน

หลายจังหวัดภาคอีสาน แสดงถึงความตื่นตัว
ของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ไม่เพียงแค่สร้างการ
เปลีย่ นแปลงในจานอาหาร แต่ยงั สร้างรายได้ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามไปด้วย
ดังเช่น ‘ห้างสุนยี ’์ ห้างสรรพสินค้าท้องถิน่
ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นช่องทางการเข้า
ถึงผลผลิตอินทรียจ์ ากเกษตรกรในจังหวัด โดย
ท�ำงานร่วมกับโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย
ด้วยเกษตรอินทรียอ์ ย่างยัง่ ยืนเพือ่ สุขภาวะทีด่ ี
และเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ และโครงการกิน
สบายใจ ภายใต้การด�ำเนินงานของมูลนิธิสื่อ
สร้ า งสุ ข ด้ ว ยการเปิ ด พื้ น ที่ ใ ห้ เ ครื อ ข่ า ย
เกษตรกรอินทรียก์ นิ สบายใจ น�ำผลผลิตทีไ่ ด้รบั
การรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ มา
จ� ำ หน่ า ย เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารจั ด งานเทศกาลกิ น
สบายใจ ห่างไกลโรค ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ปี 2555 เพือ่
สื่อสารเรื่องความมั่นคงทางอาหาร และเป็น
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้ผลิต ผู้
บริโภค และหน่วยงานของจังหวัดที่สนับสนุน

เกษตรกรอินทรีย์ จนมีการจัดเทศกาลกินสบายใจ
อย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงเปิดตลาดนัดสีเขียวกิน
สบายใจ ในซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 ทุกวันเสาร์มาตั้งแต่
ปี 2558 และพัฒนามาสู่การติดตั้ง ‘ตู้ผักกินสบายใจ’
เกิดร้าน ‘กินสบายใจช็อป’ เปิดขายวันศุกร์ถึงวัน
อังคาร และตัง้ เป้าเปิดขายทุกวันในอนาคต พร้อมเปิด
ช่องทางจ�ำหน่ายออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้
บริโภคสามารถเลือกซือ้ ผักสดๆ จากเครือข่ายได้งา่ ย
ขึ้นด้วย
นอกจากห้างสุนีย์แล้ว กินสบายใจยังผลักดันให้
เกิดตลาดสีเขียวในต่างอ�ำเภอขึ้นในปี 2562 ได้แก่
ตลาดกินดี อ�ำเภอนาเยีย, ตลาดสร้างสุขโรงเรียนบ้าน
คูเมือง อ�ำเภอวารินช�ำราบ, ตลาดสีเขียวโรงพยาบาล
มะเร็ง และตลาดสีเขียวที่สวนสาธารณะห้วยวังนอง
อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเกิดขึ้นจากการท�ำงาน
ร่วมกันของหลายภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีทงั้
หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
คนึงนุช วงศ์เย็น ผู้จัดการมูลนิธิสื่อสร้างสุข เล่า
ถึงปัญหาที่ผ่านมาของเกษตรอินทรีย์และโภชนาการ
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ในจังหวัดอุบลราชธานีว่า เกิดจากเกษตรกรขาดการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและประสบปัญหาภัย
พิบตั ิ รวมถึงขาดมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ สี่ อดคล้อง
กับท้องถิน่ ด้านผูบ้ ริโภคก็ประสบภาวะทุพโภชนาการ
และบริโภคอาหารไม่ปลอดภัย โครงการกินสบายใจ
จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ โดยท�ำงาน
ตลอดห่วงโซ่อาหาร
การท�ำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในช่วงต้นยังมี
ความกระจัดกระจาย แต่หมุดของการเปลี่ยนแปลงที่
เห็นเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อห้างสุนีย์ให้พื้นที่จัดงาน
เทศกาลกิ น สบายใจ และเปิ ด ตลาดนั ด สี เขี ย วกิ น
สบายใจขึน้ หลังจากนัน้ ก็มกี ารพัฒนามาตรฐาน PGS
กินสบายใจ ขึ้นในปี 2560 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
แก่ผู้บริโภค
“PGS กินสบายใจ มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน โดยมีเป้า
หมายในการส่งเสริมเกษตรกรชาวบ้านที่ไม่ใช่แค่การ
ตรวจรับรองแปลง แต่ท�ำงานให้ความรู้และการส่ง
เสริม ทั้งการลงตรวจแปลงและส่งเสริมการตลาด
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ตั้งแต่ระดับพื้นที่ไปถึงตัวจังหวัด ในพื้นที่ที่มี
นโยบายอาหารปลอดภัยอย่างโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลก็ จ ะเชื่ อ มเกษตรกรในการ
รับซือ้ ผลผลิตเข้าครัวของโรงพยาบาล และเปิด
ตลาดนั ด สี เขี ย ว ท� ำ ให้ เ กิ ด การท� ำ งานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง”
ตลาดสีเขียว จึงเป็นหัวใจในการขับเคลือ่ น
โดยมีระบบรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจ
เข้ามาสร้างความสบายใจให้แก่ผู้บริโภค
“เมื่อมีผลผลิตจากเกษตรกรแล้วก็ต้องมี
ตลาดรองรั บ ในพื้ น ที่ เพราะเกษตรกรไม่
สามารถส่งผักไปจ�ำหน่ายไกลๆ ได้ การจะส่ง
เสริมเรื่องการกินผักที่ปลอดภัยจะต้องมีตลาด
ที่น�ำเกษตรกรสามารถน�ำผลผลิตที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานมาขายได้ และมีผู้บริโภคมา
ซื้ออย่างเห็นจริงและจับต้องได้ ถ้าผลผลิตที่
เกษตรกรน�ำมาขายหลายคันรถนัน้ ขายหมด ก็
แสดงว่าในชุมชนมีการกินผักมากขึ้น”
การประกันราคาผลผลิต เป็นอีกกลไก
หนึ่งที่ถูกน�ำมาใช้ โดยตู้ผักกินสบายใจ ซึ่งเปิด
ให้เกษตรกรน�ำผลผลิตมาวางจ�ำหน่ายเป็น
สินค้าประจ�ำของห้างสุนีย์ และมีการประกัน
ราคาผลผลิตที่เกษตรกรพอใจตลอดทั้งปี และ
พร้อมทีจ่ ะเพิม่ การรับผลผลิตอีกหากเกษตรกร
สามารถผลิตได้
โควิด-19 เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงช่องทางการจ�ำหน่าย จากเดิมที่
วางสินค้าจ�ำหน่ายหน้าร้านรอให้ผู้บริโภคเดิน

เข้ามาจับจ่าย ปัจจุบันผู้บริโภคสามารถซื้อ
ผลผลิตได้ทางร้านค้าออนไลน์ ‘กินสบายใจ
ช็อป’ ได้เช่นกัน
“เพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เรา
จึงเปิดให้ซื้อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กกินสบายใจ
และกินสบายใจช็อป มีบริการส่งเดลิเวอรีใน
รัศมี 10 กิโลเมตรรอบๆ เมืองอุบลราชธานี
โดยท�ำงานกับผู้ให้บริการเดลิเวอรีในท้องถิ่น
อย่าง Eatder, UbonHeu, Food Panda, Grab
Food, Fastubon ซึ่งเป็นการท�ำงานรูปแบบ
ใหม่ของเขาด้วย เพราะทีผ่ า่ นมาเดลิเวอรีจะส่ง
แค่อาหารส�ำเร็จรูป”
เพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่ดึงดูด ผลผลิตของ
เกษตรกรจะถูกน�ำมาถ่ายภาพให้ดูสวยงาม
และบอกเล่าถึงแหล่งทีม่ าของอาหาร ไปจนถึง
เกษตรกรผู้ผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้เส้นทาง
ของอาหาร ท�ำให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันว่า ก่อน
จะน� ำ ผลผลิ ต มาสู ่ ตั ว กลางเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ ผู ้
บริโภค เกษตรกรต้องคัดคุณภาพผัก ตัดแต่งให้
สะอาดสวยงาม มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทดี่ งึ ดูดใจ เพือ่ ให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ
คนึงนุชเล่าว่า รายได้ที่เกิดจากช่องทาง
ออนไลน์เพียงพอส�ำหรับค่าต้นทุนผัก และมี
ก�ำไรเหลือเล็กน้อยเป็นค่าบริหารจัดการและ
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เนื่องจากห้างสุนีย์ให้

ใช้พื้นที่ร้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ส�ำคัญคือเป็นช่องทางที่
เกษตรกรพึงพอใจ เพราะกินสบายใจช็อปรับซือ้ ในราคาทีส่ งู
กว่าราคาตลาดกลางร้อยละ 30 และมีราคาขายทีส่ งู กว่าการ
ไปซือ้ หน้าร้าน แต่จะมีการสือ่ สารสิง่ เหล่านีใ้ ห้ผบู้ ริโภคเข้าใจ
อย่างชัดเจนถึงเหตุผลในการตั้งราคา
ด้วยรูปแบบการท�ำงานที่มีการเกื้อหนุนช่วยเหลือกัน
ของคนในพืน้ ที่ เช่นทีผ่ บู้ ริหารห้างสุนยี ม์ องเห็นความส�ำคัญ
ของอาชีพเกษตรกร และต้องการให้เกษตรกรยึดการท�ำ
เกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงนั้น จึงท�ำให้
เกิดธุรกิจสีเขียวทีเ่ ป็นธรรมขึน้ ในท้องถิน่ และกลุม่ เกษตรกร
รุน่ ใหม่ทสี่ นใจการท�ำงานในรูปแบบนีเ้ กิดความตืน่ ตัว ซึง่ ต่อ
ไปจะกลายเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ย
เกษตรกรอินทรีย์กินสบายใจ และตลาดสีเขียวกินสบายใจ
ให้เติบโตอย่างมั่นคงขึ้นอีกในอนาคต
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ครัวใบโหนด ตลาดสีเขียวชุมชนทีม่ รี ากฐานมัน่ คง
จากกลุ่มออมทรัพย์

บนถนนสาย 408 ซึ่งเป็นถนนสายหลักในการสัญจร
ระหว่างเมืองของชาวจังหวัดสงขลา เมื่อเดินทางมาถึงพิกัด
คาบสมุทรสทิงพระ ต�ำบลชิงโค อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา จะพบกับร้านอาหารแห่งหนึง่ ทีว่ างตัวเป็นร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ แต่เบื้องหลังของร้านอาหารพื้นบ้านที่รสชาติ
กลมกล่อมจากวัตถุดิบสดใหม่ไร้สารพิษในท้องถิ่นและมี
บทบาทหน้าที่มากกว่าขายอาหารนั้นน่าสนใจยิ่ง เพราะนี่
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความร่วมใจกันของชุมชน
คือหัวใจของการสร้างความมัน่ คงทีค่ รอบคลุมในทุกมิตอิ ย่าง
แท้จริง
ครัวใบโหนดแห่งนีไ้ ม่มใี ครคนใดคนหนึง่ เป็นเจ้าของ แต่
เป็นครัวของชุมชนที่สมาชิกช่วยกันดูแล ซึ่งสมาชิกที่ว่านั้น
คือสมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์ในคาบสมุทรสทิงพระ ทีต่ งั้ ขึน้ เมือ่
ปี 2533 เพื่อโอบอุ้มเกื้อกูลความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
เดียวกัน ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและ
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ด�ำรงชีวิต ด้วยการบริหารจัดการที่เข้าใจง่าย
และน�ำผลก�ำไรไปท�ำกิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
รายได้ เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน และเป็น
สวัสดิการให้กบั สมาชิก จากสมาชิกแรกเริม่ ทีม่ ี
เพียง 33 คน ปัจจุบนั มีจำ� นวนสมาชิกมากกว่า
7 พันคน จนเป็นกลุม่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในงาน
บูรณาการจังหวัดสงขลา งานพัฒนาชุมชน
เชื่อมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้และ
ให้ความช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ ฯลฯ
สามารถ สะกวี ที่ปรึกษาครัวใบโหนด ซึ่ง
ท�ำงานร่วมกับกลุม่ ออมทรัพย์มาตัง้ แต่ตน้ ฉาย
ภาพวิถีชีวิตของชาวคาบสมุทรสทิงพระให้ฟัง
ว่ า ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ป ระกอบอาชี พ ท� ำ โหนด
(น�้ำตาลโตนด) ท�ำนา และหาเล (ท�ำประมง)
หรือที่เรียกกันว่า ‘โหนด นา เล’ โดยเฉพาะ
น�ำ้ ตาลโตนดของชาวบ้านในกลุม่ ออมทรัพย์นี้
ครั้งหนึ่งเคยท�ำตลาดได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น
ด้ ว ยมี ผู ้ ป ระกอบการจากญี่ ปุ ่ น ประทั บ ใจ
กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
มี แ นวคิ ด ในการรั ก ษาภู มิ นิ เวศ แต่ ก ารเปิ ด

ตลาดในญี่ปุ่นไม่เป็นไปดังฝัน เพราะผู้บริโภค
ชาวญีป่ นุ่ มีความเป็นชาตินยิ มสูง จึงไม่สามารถ
ท�ำยอดขายได้ตามเป้า แม้ผปู้ ระกอบการจะชืน่
ชอบแค่ไหนก็จ�ำต้องยุติลง
นั่นเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ชี้ให้เห็นว่า การ
หวังพึ่งพาคนอื่นไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนในการ
แก้ปญ
ั หาความยากจน เป็นสิง่ ทีช่ าวคาบสมุทร
สทิงพระเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง
ท�ำให้สมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์ซงึ่ สืบสานวิถชี วี ติ
ดั้งเดิมเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิต ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ว่าความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จะน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนและสามารถยืนด้วยขาของตนอย่างเข้ม
แข็งได้
ท่ามกลางการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ที่รุกล�้ำเข้ามาในจังหวัดสงขลา ครัวใบโหนดจึง
เกิดขึ้นในปี 2553 จากการร่วมใจอีกครั้งของ
สมาชิก ภายใต้แนวคิด ‘ครัวชุมชนเพื่อคนทั้ง
มวล’ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
“เครือข่ายชาวบ้านใช้ครัวใบโหนดเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นสังคม โดย
เฉพาะเรื่องวิกฤติสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก
ของประเทศไทย แกนน� ำ ของครั ว ใบโหนด
เติบโตมาจากเกษตรกรรมทางเลือกและอาหาร
ปลอดภัย ดังนั้นครัวใบโหนดจึงมีบทบาทหลัก
คือ หนึ่ง เป็นพื้นที่รองรับเรื่องอาหารการกิน

เพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยผลผลิตที่น�ำมาปรุงอาหาร
มาจากกลุ่มเกษตรกรหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ที่ผลิต
วั ต ถุ ดิ บ อิ น ทรี ย ์ ซึ่ ง เป็ น บทบาทที่ เราพยายามเชื่ อ มต่ อ
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
“ประการทีส่ อง ครัวใบโหนดเป็นศูนย์เรียนรูข้ องคนท้อง
ถิ่น ดังนั้นที่นี่จึงไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหาร เรามีห้องประชุมที่
จัดเวทีประชุมบ่อยครัง้ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งความ
มั่นคงทางอาหารและเรื่องอาหารปลอดภัย เรื่องพันธุกรรม
พืช การอนุรกั ษ์พชื พันธุพ์ นื้ ถิน่ การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูความหลาก
หลายของทรัพยากร ระบบนิเวศท้องถิ่น ไปจนถึงเรื่องข้อ
ตกลงทางการค้า โดยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้แก่แกนน�ำคนในท้องถิ่น แล้วแกนน�ำน�ำความรู้เหล่า
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นี้ไปถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อีกทอดหนึ่ง
“ประการทีส่ าม ครัวใบโหนดเป็นเครือ่ งมือในการเชือ่ ม
ต่อกับองค์กรภายนอก ไม่วา่ องค์กรรัฐหรือภาคีประชาสังคม
เช่น เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ ครัวใบโหนดจะท�ำหน้าทีศ่ นู ย์ประสาน
งานความช่วยเหลือในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง”
การให้ความส�ำคัญในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและ
อาหารปลอดภัยของครัวใบโหนด สอดคล้องกับแนวคิดของ
สสส. และมูลนิธิชีววิถีที่ท�ำงานประเด็นนี้อยู่ด้วย ท�ำให้เกิด
ความร่วมมือในการท�ำงานขับเคลือ่ นเรือ่ งอาหารในเวลาต่อ
มา อาทิ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีในอาหาร
กลางวันของเด็กในโรงเรียน การสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกร
อินทรีย์ การจัดตลาดนัดพืชผักปลอดสารพิษที่ครัวใบโหนด
“เรื่องอาหารกลางวันในโรงเรียน เราเริ่มต้นท�ำใน 4
อ�ำเภอ คือสิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ ระโนด โดยรุก
ทีละอ�ำเภอ เริ่มต้นที่สิงหนคร ซึ่งมีทั้งหมด 40 โรงเรียน
กระบวนการของเราคือเข้าไปท�ำงานกับแกนน�ำครู เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ มีโรงเรียนหนึง่ ชือ่ โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
ที่ต�ำบลท�ำนบ ครูที่มาอบรมสนใจท�ำเรื่องนี้มาก แต่การจะ
เปลี่ยนในตอนแรก ครูก็ต้องต่อสู้เชิงความคิดกับแม่ครัว
เหมือนกัน ตอนหลังเอาแม่ครัวมาประชุมด้วยจนเขาเข้าใจ
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และจัดหาพืชผักอินทรีย์ ผักพื้นบ้าน และปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก ตอนแรกๆ เด็กไม่
กินผักเลย ใส่นิดเดียวก็ยังเขี่ยทิ้ง กลับไปฟ้อง
พ่ อ แม่ พ่ อ แม่ ก็ ไ ม่ พ อใจเพราะเขาไม่ ไ ด้
ตระหนักเรือ่ งนี้ เขาโตมากับหมูปง้ิ ไก่ทอด และ
ร้องหาแต่ร้านสะดวกซื้อ
“สุ ด ท้ า ยเราสรุ ป บทเรี ย นกั บ ครู ว ่ า ให้
นึกถึงตอนทีพ่ วกเราเป็นเด็ก เรากินตามพ่อแม่
เรากินน�้ำพริกตั้งแต่เด็ก แต่สมัยนี้ที่มันเปลี่ยน
ไปเพราะระบบอาหารเปลี่ยน เราไม่ควรกังวล
ว่าเด็กจะกินอาหารแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ เราฝึกให้
เขากิน เคยท�ำแกงขี้เหล็กแบบไม่ขมให้เด็กกิน
เด็กร้องไห้เลย แต่ตอนนี้เขากินได้แล้ว เด็ก
โรงเรียนนีก้ นิ ผักได้หมดทุกชนิด เราใช้วธิ คี อ่ ยๆ
เสริมเข้าไปในเมนู ผลไม้ก็ประยุกต์มาเป็นผล
ไม้พนื้ บ้าน แล้วครัวใบโหนดจัดค่ายเยาวชน มี

กิจกรรมให้เด็กได้ท�ำอาหารกินเองทุกปี มีการ
แข่งขันประกวดเมนูอาหาร เด็กทีผ่ า่ นการปรับ
เปลี่ยนเรื่องกินมาแล้วเขาสามารถท�ำได้ และ
เด็ ก เหล่ านี้ เขาเอาความรู้ไปส่ง ต่อ ให้คนใน
ครอบครัวของเขา
“ครั ว ใบโหนดรณรงค์ ใ ห้ เ กษตรกรท� ำ
เกษตรอินทรียด์ ว้ ย เมือ่ เกษตรกรมีผลผลิต เรา
จึงสร้างตลาดนัดขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตของ
เกษตรกร เริม่ แรกเราเปิดตลาดเช้าในวันพฤหัส
จนติ ด ตลาดแล้ ว เราจึ ง เพิ่ ม วั น อาทิ ต ย์ วั น
อังคาร และวันเสาร์ ตลาดเราเพิง่ เริม่ เมือ่ เดือน
มิถุนายน ปี 2563 จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป ใน
อนาคตก็อยากจะให้มีตลาดเช้าทุกวัน และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์ตลาดขายส่งเพื่อกระจาย
สินค้าอินทรีย์ โดยตลาดจะเป็นเครื่องมือใน
การรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภครู้เท่าทันโลก
ที่ผูกขาดทางการค้า และสร้างวิกฤติอาหารที่
เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ นั่นคือเป้าหมายใหญ่
ของเรา”
จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงเข้ม
โควิด-19 ระบาดอย่างหนักหน่วง แต่ตงั้ แต่เกิด
วิกฤติ สามารถตอบอย่างภาคภูมวิ า่ ตลาดครัว
ใบโหนดไม่ เ คยปิ ด ท� ำ การเลยสั ก วั น ด้ ว ย
มาตรการป้องกันทีไ่ ด้รบั การยอมรับ และสถาน
ที่ที่กว้างขวาง ท�ำให้จัดพื้นที่การขายได้อย่าง

สบายไม่หนาแน่น
“เรายืนหยัดให้คนในชุมชนเห็นว่า เราจัดมาตรการ
ป้องกันได้ ตอนนั้นตลาดสดในชุมชนปิด ลูกหลานชาวบ้าน
ตกงาน รายได้ไม่มี โควิดกระทบทุกกลุ่มคน เศรษฐกิจของ
ชาวบ้ า นไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ด ้ ว ยการเกษตร รายได้ ห ลั ก ของคน
คาบสมุทรสทิงพระส่วนใหญ่มาจากลูกหลานที่ไปท�ำงานใน
เมือง แต่ฐานออมทรัพย์ที่เราท�ำกันมานานสามารถรองรับ
วิกฤติตรงนี้ได้ระดับหนึ่ง ด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการ
แบบยืดหยุ่น กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกท�ำให้รับรู้
ข้อมูล 2 ทาง เราจึงมีเงินกองทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกที่ติด
เชือ้ โควิดและมีเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกทีเ่ สียชีวติ จาก
โควิด เราแจกพันธุ์ผัก พืชยืนต้น ฟ้าทะลายโจรให้ชาวบ้าน
เราส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจด้วย
ดอกเบี้ยที่ลดลงครึ่งหนึ่ง และให้ดอกเบี้ยต�่ำพิเศษส�ำหรับ
สมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ ไปท�ำเกษตรอินทรีย์ การบริหาร
จัดการของเราไม่ยึดติดกับความคิดเดิม แต่ประยุกต์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์”
จากการเป็นกลุม่ ออมทรัพย์ชมุ ชน ขยับตัวเองมาสูค่ รัว
ใบโหนดทีอ่ อกแรงขับเคลือ่ นการผลิตและบริโภคผักอินทรีย์
และผักพื้นบ้าน และตั้งเป้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความมั่นคง
ทางอาหารเพื่อสุขภาวะที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
“ถ้าบรรลุเป้าหมายเรื่องการท�ำตลาดค้าส่งอินทรีย์ได้
เราจะมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ตระหนักถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบอาหาร เราจะมีผู้
ผลิตและผูบ้ ริโภคเป็นแกนน�ำในการสร้างเครือข่ายและสร้าง
คน และชุดความรู้ที่เหมาะกับท้องถิ่นชุมชนก็คือองค์ความ
รูท้ มี่ าจากเกษตรกรและผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ระสบการณ์นนั่ แหละ”
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ธุรกิจเกื้อกูลสังคม
สู่การสร้างสังคม
อินทรีย์อย่างยั่งยืน
อรุษ นวราช 1
ชฤทธิพร เม้งเกร็ด 2
ศิริวรรณ สิทธิกา

1-2

มูลนิธิสังคมสุขใจ
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ธุรกิจเกื้อกูลสังคม
สู่การสร้างสังคมอินทรีย์อย่างยั่งยืน
เส้ น ทางการเติ บ โตของสั ง คมอิ น ทรี ย ์ โ ดย
สามพรานโมเดล เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 ณ สวน
สามพราน โดยอรุษ นวราช ทายาทรุ่นสามของสวน
สามพราน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
นครปฐม ทีเ่ ริม่ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของธุรกิจ จน
พัฒนามาสู่ ‘สามพรานโมเดล’ แนวคิดการท�ำธุรกิจ
เกื้อกูลสังคม ที่น�ำไปสู่การขับเคลื่อน ‘สังคมอินทรีย์’
ให้เติบโตขึ้น
ปัจจุบันอรุษสวมหมวกเลขานุการมูลนิธิสังคม
สุขใจ ทีข่ บั เคลือ่ นสามพรานโมเดล และนายกสมาคม
ผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ซึ่งมีบทบาทในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตลอดทั้งต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  จรด
ปลายน�้ำ  เขาย้อนเล่าถึงแนวคิดเริ่มต้น ก่อนที่เรื่อง
ราวจะด�ำเนินต่อมาถึงวันนี้ และก้าวต่อไปในอนาคต
“พื้นฐานเราไม่ได้เป็นเอ็นจีโอหรือท�ำธุรกิจเพื่อ
สังคม เราท�ำธุรกิจ ในตอนนั้นก็มองในมุมของการได้
สินค้าจากเกษตรกรอินทรีย์มาเป็นจุดขายให้โรงแรม
แต่การจะได้มาซึ่งสินค้า มันไม่ได้เป็นแค่การให้เขา
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ผลิตในรูปแบบอินทรียแ์ ละเราไปซือ้ แล้วจบ เรา
ต้องไปท�ำความเข้าใจกับเขา ไปร่วมพัฒนาให้
เขาได้ท�ำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง”
จากที่เริ่มท�ำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่กว่า
30 ไร่ในสวนสามพรานเพื่อผลิตวัตถุดิบเอง
อรุ ษ เริ่ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กษตรกรในจั ง หวั ด
นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตจากเกษตรเคมีมาสูเ่ กษตรอินทรียเ์ พือ่
ส่งสินค้าให้กับโรงแรม จนเกิดการรวมกลุ่ม
ท�ำงานในฐานะพันธมิตรบนฐานการค้าที่เป็น
ธรรม นอกจากวัตถุดิบที่เป็นของสด ยังมีการ
แปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ใน
เวลาต่อมา
“เรามองว่าเกษตรกรคือพาร์ตเนอร์ทาง
ธุรกิจของเรา และการพัฒนาของเราทุกอย่าง
อยูบ่ นฐานของธุรกิจเกือ้ กูลสังคม ค�ำว่าเกือ้ กูล
คือเราเป็นพาร์ตเนอร์กนั เติมเต็มซึง่ กันและกัน
และช่วยกันยกระดับ ต่างจากการเป็นธุรกิจ

เพื่อสังคมที่เหมือนเราไปช่วยเขามากกว่า”
สามพรานโมเดลใช้กลไกธุรกิจเป็นตัวน�ำ  ด้วย
เหตุว่าถึงที่สุดแล้วเกษตรกรอินทรีย์จะเติบโตอย่าง
แข็งแรงได้ต้องมีตลาดที่แน่นอน อรุษจึงสร้าง ‘ตลาด
สุขใจ’ ซึง่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรอินทรีย์ ขึน้
ในพืน้ ทีข่ องสวนสามพราน แล้วจึงขยับมาสูก่ ารก่อตัง้
มูลนิธิสังคมสุขใจ โดยการสนับสนุนของ สสส.
“ผมมาจากมุมของตลาด ก็มคี วามเข้าใจว่าตลาด
มันต้องน�ำ มันไม่มปี ระโยชน์เลยทีเ่ ราจะไปให้เขาผลิต
โดยไม่มตี ลาดรองรับ และเราต้องเข้มงวดในมาตรฐาน
เพราะถ้าสามพรานโมเดลหย่อนเรื่องมาตรฐานก็จะ
ขาดความเชื่อมั่นกับลูกค้า และสุดท้ายคนที่จะเดือด
ร้อนก็คือเกษตรกรเอง”
สามพรานโมเดลจึงส่งเสริมให้เครือข่ายเกษตรกร
ท�ำงานภายใต้ระบบรับรองแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) โดยอ้างอิงกับ
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
ท�ำให้ตลาดสุขใจได้รบั การยอมรับในกลุม่ ผูบ้ ริโภคด้วย
ดีเสมอมา ซึ่งเบื้องหลังของการขับเคลื่อนนี้คือการ
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เรียนรู้และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อ
“เรามีพีจีเอสเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการกลุ่ม และพัฒนาให้เขาท�ำธุรกิจเป็น
ค้าขายเป็น โดยเราเป็นพี่เลี้ยงให้ นั่นคือเป้า
หมายของสามพรานโมเดล เราค่อยๆ เรียนรู้
กันไป ท�ำไปถอดบทเรียนไป การขับเคลือ่ นมัน
คือการลองผิดลองถูกระยะยาว ต้องลองอะไร
ใหม่ ๆ ที่ ไ ม่ ติ ด กรอบเดิ ม ๆ สิ่ ง ที่ เราท� ำ มา
ทัง้ หมดผมว่าเป็นการออกนอกกรอบตลอด ถ้า
ไม่ออกนอกกรอบมันก็จะไม่เกิดการพัฒนา”
“สิ่งที่เราท�ำคือดึงคนในห่วงโซ่อาหารมา
เป็นพาร์ตเนอร์กนั และเชือ่ มโยงกันให้ตรงทีส่ ดุ
และให้ทุกคนได้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งก็
คือการที่เราเปลี่ยนจากระบบที่เคยขายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง และเริม่ ต้นท�ำงานกับเกษตรกร
โดยที่เรามาจากมุมของธุรกิจ ก็ท�ำให้สามารถ
ชวนธุรกิจอื่นเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรได้ค่อน
ข้ า งเร็ ว ซึ่ ง เราต้ อ งชี้ ใ ห้ เขาเห็ น ว่ า เขาจะได้
ประโยชน์ทางธุรกิจด้วย”

ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์
ด้วยการท่องเที่ยว

เพื่อขับเคลื่อนสามพรานโมเดล มูลนิธิ
สั ง คมสุ ข ใจจึ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2557 และจด
ทะเบียนบริษัท สุขใจออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อ
สังคม จ�ำกัด สนับสนุนการกระจายสินค้าจาก
เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ไปสู่ช่องทางตลาด
อื่ น ๆ มี เ ป้ า หมายหลั ก คื อ การสร้ า งสั ง คม
อิ น ทรี ย ์ ใ ห้ เ ติ บ ใหญ่ แ ละแข็ ง แรงยิ่ ง ขึ้ น โดย
อาศัยแรงหนุนของพันธมิตร
ซึ่งค�ำว่า ‘พันธมิตรทางธุรกิจ’ ในความ
หมายของสามพรานโมเดลนั้น หมายรวมถึง
ผูค้ นทัง้ ห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จรดปลายน�ำ 
้
นอกจากเกษตรกรแล้ว จึงมีทงั้ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหารรายใหญ่และรายย่อมที่
มองเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการสร้ า งสั ง คม
อินทรีย์ให้เกิดขึ้น ทั้งในแง่การเป็นผู้บริโภค
โดยตรงด้วยการรับซื้อผลผลิต หรือร่วมกัน
พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์แล้วส่งวัตถุดิบเข้าสู่
การแปรรูป เช่น ร่วมกับพีทีทีจีซี (PTTGC)
บริษัทในกลุ่ม ปตท. พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

เพื่อผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วม, ปฐม ธุรกิจ
แปรรูปของสวนสามพราน หรือท�ำโครงการ Farm to Functions ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(TCEB) และโครงการการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ Organic
Tourism ร่วมกับบริษทั แล็บอาหารยัง่ ยืน (ประเทศไทย) และ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สสส.
การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นสังคมอินทรีย์ อรุษให้มมุ มองของผูท้ เี่ ติบโต
มากับธุรกิจท่องเทีย่ วว่า “การท่องเทีย่ วคือการทีผ่ บู้ ริโภคไป
กิน ไปเรียนรู้ ไปเที่ยว ไปพัก แล้วผู้ประกอบการการท่อง
เที่ยวก็ซื้อวัตถุดิบอาหารกับทางเกษตรกร เพียงแต่ไม่ได้ซื้อ
ตรง เราจึงเชื่อมโยงตรงนี้โดยให้ผู้ประกอบการโรงแรมและ
ร้ า นอาหารเป็ น แกนในการขั บ เคลื่ อ น โดยเชื่ อ มโยงกั บ
เกษตรกรก่อน เพือ่ น�ำวัตถุดบิ อินทรียม์ าบริการให้กบั นักท่อง
เทีย่ ว แล้วเขาสามารถจัดทริปพานักท่องเทีย่ วไปเทีย่ วฟาร์ม
ได้ เพือ่ พาลูกค้าไปท�ำความเข้าใจสิง่ ทีโ่ รงแรมและร้านอาหาร
ก�ำลังขับเคลื่อนอยู่
“แต่การจะพาลูกค้าไปเที่ยวฟาร์ม ผู้ประกอบการต้อง
คิดก่อนว่าจะเชือ่ มโยงเกษตรกรกลุม่ ไหน ซือ้ วัตถุดบิ จากเขา
พอซื้อแล้ว เข้าใจการท�ำงานของเกษตรกรแล้ว ค่อยออก
โปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งการพาลูกค้าไปเที่ยวไม่ใช่แค่ไปดูว่า
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หรือโรงแรมที่ท�ำเรื่องนี้ก็มีข้อมูลให้”
ผักชนิดนี้ปลูกยังไง แต่ให้ไปดูและท�ำความ
เข้าใจว่า คุณที่เป็นนักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วม
ในการขับเคลือ่ นหรือสร้างการเปลีย่ นแปลงได้
ยังไง คุณได้ทำ� ให้เกษตรกรคนนีห้ ยุดใช้สารเคมี
แล้วมาท�ำเกษตรอินทรีย์ได้ แล้วชีวิตเขาดีขึ้น
ยังไง เขาดีขึ้นเพราะคุณมาเป็นลูกค้าเขา คุณ
ท�ำให้เขาได้มโี อกาสตรงนี้ เป็นการท�ำให้เห็นว่า
ผู้บริโภคมีความส�ำคัญมากในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
“เราต้องการสร้างผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(Change agent) เป้าหมายของสามพราน
โมเดลคือ เปลี่ยนทุกคนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิด
การเปลีย่ นแปลง เกษตรกรก็เป็นได้ดว้ ยการดึง
เกษตรกรคนอื่นมาท�ำเกษตรอินทรีย์ด้วยกัน
และสามารถท� ำ ธุ ร กิ จ เป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
โรงแรม ร้านอาหาร ก็ชวนเพื่อนในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันมาเปลี่ยนวิธีการซื้อ เปลี่ยนวิธีการท�ำ
ธุรกิจมาเป็นธุรกิจเกือ้ กูลสังคม ส่วนผูบ้ ริโภคก็
ยกระดับเป็นผู้บริโภคที่ตื่นตัว มีความรับผิด
ชอบต่อสังคม ซึ่งเขาจะได้มาเรียนรู้ผ่านการ
ท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ หรือไปใช้บริการที่ร้าน
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พลังของผู้บริโภค

ผลจากการขับเคลือ่ นของสามพรานโมเดล ท�ำให้
ผู ้ บ ริ โ ภคอิ น ทรี ย ์ ที่ เข้ า มาสนั บ สนุ น ผลผลิ ต ของ
เกษตรกรอินทรียเ์ กิดการรวมตัวเป็นกลุม่ ก้อนใหญ่ขนึ้
เป็นผลให้ฐานของต้นน�้ำแข็งแรงขึ้น
“ประสบการณ์ที่เราท�ำตลาดสุขใจ ท�ำให้เราเห็น
พลังของผูบ้ ริโภคว่ามีความส�ำคัญมาก ยกตัวอย่างเรา
คุยกับพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดเพือ่ ขอให้ปรับเปลีย่ นอะไร
จะไม่ส�ำเร็จในทันที 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�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ใน
การพัฒนา TOCA Platform ขึน้ มาเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเข้า
ถึงแหล่งอาหารอินทรีย์จากเกษตรกรได้โดยตรง ผ่าน
การซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
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โดยเกษตรกรจะต้องบันทึกข้อมูลการผลิตเพือ่
เชื่อมข้อมูลสินค้าลงในแพลตฟอร์มด้วย
“โลกปั จ จุ บั น นี้ เราหนี ไ ม่ พ ้ น เรื่ อ งฐาน
ข้อมูลดิจทิ ลั ย้อนกลับไปสิบปีทแี่ ล้ว เกษตรกร
แทบจะไม่มีใครใช้สมาร์ตโฟนเลย แต่ตอนนี้มี
กันหมดทุกคนแล้ว ทุกคนใช้ไลน์ ใช้เฟซบุก๊ เรา
พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม แล้ ว ให้ เ กษตรกรกรอก
ข้อมูล มีการพิมพ์คิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้บริโภค
ตรวจสอบย้อนกลับได้หมด หรือผูป้ ระกอบการ
ซือ้ ผักสิบกิโลฯ ไปแปรรูปเป็นเมนูอนิ ทรียก์ จี่ าน
ลูกค้าก็จะได้เห็น”
ทั้ ง สมาคมผู ้ บ ริ โ ภคอิ น ทรี ย ์ ไ ทยและ
TOCA Platform คือการต่อยอดจากโครงการ
การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี อิ น ทรี ย ์ ที่ สสส. ให้ ก าร
สนับสนุนมาแต่แรกเริม่ เพราะโครงการนีท้ ำ� ให้
สามพรานโมเดลมีโอกาสท�ำงานกับเกษตรกร
อินทรียใ์ นทุกภูมภิ าค จนเกิดการเชือ่ มโยงรวม
ตั ว กั น บนพื้ น ที่ ข องแพลตฟอร์ ม และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องก็น�ำพาพันธมิตรอย่าง
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย เข้ามาสนับสนุน
การใช้งานบน TOCA Platform โดยผู้บริโภคที่
ใช้แพลตฟอร์มนี้จะได้รับ Earth Points หรือ
แต้มสะสมจากผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบของ
เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ และใช้แต้มไปแลก
โปรโมชันของผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ได้
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“เราใช้ แพลตฟอร์มเป็นตัวหลัก ในการ
เชือ่ มโยงข้อมูล ซึง่ โปร่งใสมาตัง้ แต่เกษตรกรว่า
มี ก ารปลู ก อย่ า งไร ผลิ ต และขายให้ กั บ ผู ้
ประกอบการหรือผูบ้ ริโภคเท่าไร ผูป้ ระกอบการ
กับผู้บริโภคเอาผลผลิตไปแปรรูปเท่าไร แล้วผู้
บริโภคที่มีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือ วันนี้จะไป
กิ น ข้ า วหรื อ กิ น กาแฟที่ ไ หนก็ เ สิ ร ์ ช ดู ว ่ า เมนู
อินทรีย์มีอะไรบ้าง ได้กี่ Earth Points คนก็
สามารถแพลนทริปได้ เราใช้สงิ่ นีเ้ ป็นอีกเครือ่ ง
มือหนึ่งในการสร้างสังคมอินทรีย์”
จากการท�ำงานผ่านการเรียนรูแ้ ละลองผิด
ลองถูกของสามพรานโมเดล ที่เริ่มต้นจากการ
ท�ำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ ผูป้ ระกอบการ
ผู้บริโภค ขยายผลสู่การสร้างสังคมอินทรีย์ที่มี
สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยและ TOCA Platform เข้ามาเป็นสะพานเชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ให้ใกล้ชดิ เหนียวแน่นกันยิง่ ขึน้ คือการเดินทาง
ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยพลังของผูบ้ ริโภคและพันธมิตร
เป็นหัวใจ อรุษเล่าทิ้งท้ายว่า

การขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ยังคงด�ำเนินต่อไป
ตามแนวทางที่ได้วางเอาไว้ รวมถึงการจัดการขยะ
ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เขาให้ความสนใจ
รวมถึงการพัฒนาการค�ำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์รว่ ม
กั บ อาจารย์ ด ้ า นวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เห็น
ตัวเลขชี้วัดว่า การท�ำเกษตรอินทรีย์ช่วยลดคาร์บอน
ฟุตพรินต์ได้จริง ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้คนหันมาให้
ความสนใจการบริโภคในวิถีอินทรีย์มากขึ้น
“เราท�ำหน้าทีเ่ ป็นเหมือนกระบวนกร (Facilitator)
หรือ นักรณรงค์ (Campaigner) ทีส่ ร้างพืน้ ทีแ่ ละดึงให้
ทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วม ให้เขาได้ออกนอกกรอบเดิมๆ
มาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั และพัฒนาสังคมอินทรียก์ นั
ต่อไป”
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Food career
หนุนเศรษฐกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารท้องถิ่น
ขนาดเล็ก คิดใหญ่
เพื่ออาหารยุคใหม่
ที่ยั่งยืน
นาวี นาควัชระ1

1

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน ทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
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Food career หนุนเศรษฐกิจอาหาร
ธุรกิจอาหารท้องถิ่นขนาดเล็ก
คิดใหญ่เพื่ออาหารยุคใหม่ที่ยั่งยืน
อาหารอันหลากหลายก�ำลังหายไป และเราก�ำลัง
กินแต่อาหารซ�ำ้ ๆ แม้หาซือ้ ได้งา่ ย สะดวกรวดเร็ว แต่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก คนไทยเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือด
สมอง, โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ มากถึงร้อยละ 75
ของการเสียชีวิตทั้งหมด สาเหตุส�ำคัญส่วนหนึ่งของ
โรคเหล่านี้มาจากอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ ท�ำ
อย่างไรเราถึงจะได้กนิ อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หลากหลาย
สดใหม่ ปลอดภัย อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร และส่ง
ผลดีต่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตยุคใหม่ที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย?
จากค�ำถามข้างต้น เราอาจจะต้องเรียนรู้และ
สร้างเครื่องมือบางอย่าง ที่สามารถขับเคลื่อนให้เรา
เข้าถึงอาหารที่หลากหลาย ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
และเติบโตได้อย่างสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคม
ของเรา ในขณะเดียวกันเครื่องมือนั้นจะต้องสามารถ
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จัดสรร แบ่งปันประโยชน์ และส่งมอบคุณค่า
ที่มากกว่าแค่การเข้าถึงอาหาร เราพบว่ามีคน
กลุม่ หนึง่ ทีเ่ รียกว่า “ผูป้ ระกอบการอาหารท้อง
ถิ่น” ก�ำลังท�ำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยการ
ออกแบบวิธกี ารทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เพือ่
ให้สอดคล้องกับวิถกี ารผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืน
“ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น” ได้น�ำวัตถุดิบ
ท้องถิ่นตามฤดูกาลที่มีความหลากหลายของ
สายพันธุ์ มีกระบวนการผลิตทางการเกษตร
และแปรรู ป ที่ ป ลอดภั ย เข้ า ถึ ง ได้ ง ่ า ยด้ ว ย
เทคโนโลยี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมของผู ้
บริโภค
เราพบว่าปัจจุบันมีกิจการลักษณะนี้เพิ่ม
มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจ
อาหารยัง่ ยืนว่าก�ำลังเป็นทีส่ นใจของคนจ�ำนวน
มากขึ้นเรื่อยๆ

แนวโน้มและโอกาสของธุรกิจอาหารยั่งยืน

• กิ น เพื่ อ เสริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น สถานการณ์ โรค
ระบาดโควิด-19 ท�ำให้ผบู้ ริโภคมองหาอาหารเพือ่ เพิม่
ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น มากขึ้ น ข้ อ มู ล จากกู เ กิ ล เทรนด์ ส
(Google Trends) เผยว่า ผู้บริโภคเสิร์ชหาข้อมูลเรื่อง
อาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 670% ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม พ.ศ.2563 ตลาดอาหาร
เสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• โภชนาการเฉพาะบุคคล พันธุกรรม อาหาร
สภาพแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพทีแ่ สดงออก
มา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมาก อาหารเฉพาะบุคคล
คืออาหารที่ออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกายของ
แต่ละบุคคล โดยค�ำนึงถึงการใช้ชีวิต สารอาหาร และ
สุขภาพ
• กินเพือ่ สุขภาพทางจิตใจ ปัญหาสุขภาพจิต
คือปัญหาส�ำคัญของโลก ทุกวันนี้การป่วยทางจิตส่ง
ผลกระทบต่อประชากรร้อยละ 13 ของโลก และอาจ
กระทบต่อผูค้ นมากขึน้ ในระหว่างการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 อาหารเพื่อเยียวยาสุขภาพจิตใจจึงเป็น
โอกาสใหม่ของอาหารที่มาจากท้องถิ่น
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• ท่องเที่ยวสายกิน การท่องเที่ยวไปยังสถาน
ที่ต่างๆ เพื่อค้นหาวัฒนธรรมผ่านอาหารในท้องที่
นัน้ ๆ โดยอาจมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ประกอบด้วย เช่น การ
ทดลองท� ำ อาหาร, การชิ ม อาหาร, การร่ ว มงาน
วัฒนธรรมอาหาร ฯลฯ
• อาหารการกิ น ของคนวั ย เก๋ า ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ 16.06 ของประชากร
ทัง้ ประเทศ เข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู วัยแล้ว อาหารเพือ่
สุ ข ภาพและเหมาะสมตามวั ย จึ ง เป็ น โอกาสของผู ้
ประกอบการท้องถิ่น
• ครัวที่แชร์กันมากขึ้น มี 2 รูปแบบคือ ครัว
เช่าส�ำหรับธุรกิจอาหาร (Cloud Kitchen) เป็นพืน้ ทีใ่ ห้
ร้านอาหารต่างๆ มาเช่าครัวท�ำอาหารส�ำหรับขาย
แบบจั ด ส่ ง ถึ ง บ้ า น (Delivery) และครั ว แบ่ ง ปั น
(Co-Cooking Kitchen) เป็นการแก้ไขข้อจ�ำกัดในการ
เข้าถึงครัวที่ดีเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่และ
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในครัวมีราคาสูง และเป็น
ชุมชนของคนที่รักการท�ำอาหาร เพื่อสังสรรค์และหา
เครือข่ายธุรกิจ

• อาหารที่ค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง
แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคอาหารตาม
ฤดูกาลและวัตถุดิบท้องถิ่นที่ไม่ต้องขนส่งไกล
มีกระบวนการผลิตอาหารที่ลดผลกระทบต่อ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของโลก
(Climate Change)
• แก้ปัญหาขยะอาหาร การบริโภคที่
เน้ น จั ด ปริ ม าณอาหารให้ เ พี ย งพอกั บ การ
บริ โ ภคของแต่ ล ะคน ไม่ เ หลื อ ทิ้ ง ใช้ วั ส ดุ
ธรรมชาติหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทน่ี ำ� กลับมาใช้ใหม่ใน
การบรรจุอาหาร
• โภชนาการรูปโฉมใหม่ การบริโภค
อาหารมังสวิรัติซึ่งปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วย เช่น การพิมพ์เนื้อสัตว์สามมิติจาก
พืช ฯลฯ การบริโภคอาหารแปรรูปและดัดแปลง
จากสาหร่ายซึ่งมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมาก
หรือการบริโภคแมลงซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนยุค
ใหม่

ธุรกิจเล็กที่คิดใหญ่
เพื่ออาหารที่ยั่งยืนส�ำหรับทุกคน

1. เริ่มจากสิ่งที่มี ท้องถิ่นคือสินทรัพย์ส�ำคัญของธุรกิจ

อาหารในปั จ จุ บั น ไม่ เ พี ย งแค่ วั ต ถุ ดิ บ แต่ ยั ง รวมไปถึ ง
วัฒนธรรม แนวคิด การออกแบบ ฯลฯ
• Akipu Garden : ธุรกิจอาหารท้องถิ่นที่น�ำเสนอ
กระบวนการผลิ ต อาหาร ด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ผู ้
ประกอบการซึ่งมีพื้นเพอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาเผาลีซู จังหวัด
เชียงใหม่ สร้างขึ้น จากความมุ่งมั่นที่จะกลับมาสร้างธุรกิจ
ในบ้านเกิด จึงเริม่ ต้นจากการท�ำสิง่ ทีต่ นเองคุน้ เคยและถนัด
โดยการปลูกกาแฟอินทรีย์และพลับอินทรีย์ มีการน�ำใบ
กาแฟที่มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจมาเพิ่มมูลค่า โดย
แปรรูปเป็น “ชาใบกาแฟ” และใช้สมุนไพรท้องถิน่ ใบซึมะมา
บ่มลูกพลับ ท�ำให้ก�ำจัดความฝาดและช่วยให้ลูกพลับมี
รสชาติหวานกลมกล่อม ก่อนทีจ่ ะเรียนรูก้ ารใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อช่องทางการจ�ำหน่ายไปยังผู้
บริโภคโดยตรง
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2. เรียนรู้จากสิ่งที่ใหม่

• เชฟชุมชน (Local Chef) บ้านโคก
เมือง จ.บุรรี มั ย์ : กิจการท้องถิน่ ทีน่ ำ� เสนอการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นบ้านควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรรมของ
ชุมชน จากเดิมเป็นชุมชนที่ประกอบกิจการ
ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว มีสถานที่ส�ำคัญคือ
ปราสาทหิ น เมื อ งต�่ ำ ตั้ ง อยู ่ ภ ายในบริ เ วณ
หมู่บ้าน แต่เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่อยู่
ไกลจากชุมชนเมืองค่อนข้างมาก ท�ำให้นกั ท่อง
เที่ยวไม่นิยมเดินทางมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่
ท�ำให้ชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น คือ “อาหาร
ท้องถิน่ ” ทีเ่ รียบง่าย แต่อร่อย ด้วยวัตถุดบิ จาก
ธรรมชาติตามฤดูกาล จนกลายเป็นจุดเด่นทีน่ า่
ประทับใจ
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อาหารทีอ่ ร่อย แต่ไม่มใี ครรับรูว้ า่ จะรับประทาน
ได้ที่ไหน มีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้ผลิต ฯลฯ
ย่อมค่อยๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ด้วยความ
คิดสร้างสรรค์ของผูป้ ระกอบการอาหารท้องถิน่ ผสาน
กับเทคโนโลยีทสี่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ ย่อมสร้างโอกาส
ในการเชื่อมโยงชุมชนและผู้บริโภค
• Local Aroi (โลเคิลอร่อย) : ธุรกิจอาหารที่ยก
ระดับอาหารพื้นบ้าน จากฝีมือเชฟมืออาชีพและเชฟ
ชุมชนสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยรังสรรค์และปรุงรส
ผ่านฝีไม้ปลายจวักของชุมชนขนานแท้ คงรสชาติ
ดัง้ เดิมเพือ่ ป้อนประสบการณ์อาหารท้องถิน่ จากจาน
อร่อยสู่ปากอย่างมีความสุข โลเคิลอร่อยเชื่อมต่อ
ผู้คนผ่านอาหารท้องถิ่น เพราะเชื่อว่าอาหารเป็น
เครือ่ งมือสือ่ สารให้คนเมืองกับท้องถิน่ รูจ้ กั กันมากขึน้
ผ่าน “เรือ่ งราว” ของอาหารจานอร่อย เชือ่ ม “เทคนิค”
ภูมิปัญญาในรูปแบบฟิวชัน และสนับสนุน “วัตถุดิบ”
ท้องถิ่น

• Locall Thailand : แพลตฟอร์มบริการส่งอาหาร
จากร้านอาหารท้องถิ่น จัดส่งโดยคนท้องถิ่น เพื่อผู้บริโภค
ท้องถิ่น เริ่มต้นจากการท�ำ  Food Delivery ให้ร้านค้าเล็กๆ
ที่ไม่พร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์อยู่รอดในสถานการณ์โควิด19 มีรายได้จนุ เจือและสนับสนุนคนในชุมชนให้มอี าชีพ โดย
การขั บมอเตอร์ไซค์จัดส่ง อาหาร มีตั้งแต่ ร ้ านเก่ าแก่ ใ น
ต�ำนานไปจนถึงร้านค้าเล็กๆ ทีไ่ ม่มแี ม้ชอื่ ร้าน แต่ซอ่ นความ
เก๋าเอาไว้อย่างน่าลิ้มลอง รังสรรค์อาหารรสชาติอันเป็น
เอกลักษณ์โดยคุณลุงคุณป้าในชุมชน

3. ท�ำในสิ่งที่รัก
แล้วทุกคนจะรักในสิ่งที่เราท�ำ

ธุรกิจอาหารท้องถิน่ ทีด่ มี กั จะเริม่ ต้นจากการมีความรัก
โดยเฉพาะความรักต่อเสน่หข์ องอาหารทีม่ อี ตั ลักษณ์เฉพาะ
ตัว วัตถุดบิ ตามฤดูกาลทีส่ ดใหม่ ผูค้ นในชุมชนทีร่ ว่ มกันผลิต
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของท้องถิน่ อาหาร
ที่สร้างขึ้นและส่งต่อด้วยความรัก ย่อมท�ำให้ผู้คนหลงใหล
และสัมผัสได้
• บริษัท ดีมีสุข (ไม่) จ�ำกัด : จากความรักที่มีต่ออาหาร
ท้องถิน่ สูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดอาหาร
แปรรูปชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ต้นน�้ำ 
กลางน�้ำ  และปลายน�้ำ  โดยน�ำการเรียนรู้เข้าไปขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีผลส�ำเร็จที่ชี้วัดได้จริง จนเกิด
การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนยากจนใน 30 กว่าชุมชุม
จ�ำนวนมากกว่า 1,000 คน ในปี 2564 ผ่านการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเพือ่ จ�ำหน่ายน�ำรายได้หมุนเวียนคืนสูช่ มุ ชน
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• Fisher Folk (ร้านคนจับปลา) : ธุรกิจที่
เริม่ ต้นจากความรักต่ออาชีพประมงของชุมชน
ท้องถิน่ จ�ำหน่ายอาหารทะเลตามฤดูกาล โดย
มีกลุม่ สตรีในชุมชนเป็นก�ำลังหลัก ส่งเสริมห่วง
โซ่การผลิตอาหารทะเลที่ดีและสนับสนุนการ
บริ โ ภคอาหารทะเลปลอดภั ย ไร้ ส ารพิ ษ มี
กระบวนการให้ความรู้ชาวประมงพื้นบ้านใน
การท�ำประมงด้วยวิธีการที่ช่วยอนุรักษ์สัตว์
ทะเลและรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลไป
พร้อมกัน โดยการรับซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในราคาที่สูงกว่าตลาด
ทั่วไปร้อยละ 5-20 ส่งเสริมการรับประทาน
อาหารทะเลปลอดสารเคมีในวงกว้าง และ
ท�ำงานร่วมตัวแทนจ�ำหน่ายสมัยใหม่ (Modern
trade) เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ไปให้ถึงผู้บริโภค
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เศรษฐกิจอาหารที่ยั่งยืนได้
เพราะเราทุกคน

ล� ำ พั ง การท� ำ งานของผู ้ ป ระกอบการ
อาหารท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถจะ
ท�ำให้กิจการด�ำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ ผู้บริโภค
จะต้องรับรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และสนับสนุน
ธุ ร กิ จ อาหารด้ ว ย รวมไปถึ ง การมี ส ภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อกิจการ ไม่วา่ จะเป็นนโยบาย
หรือการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน
เศรษฐกิ จ อาหารยั่ ง ยื น จึ ง เปรี ย บเสมื อ น
กระบวนการที่เกาะเกี่ยวผู้คนให้เชื่อมโยงและ
ส่ ง ต่ อ คุ ณ ค่ า ระหว่ า งกั น ด้ ว ยการส่ ง มอบ
อาหารที่ดีต่อสุขภาวะและเต็มไปด้วยเรื่องราว
ผสานกับการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
อย่างสอดคล้องกับทรัพยากรและผู้คนในท้อง
ถิ่น รวมถึงผู้บริโภคที่ตระหนักในการบริโภค
อย่างรู้คุณค่า

เศรษฐกิจการอาหารท้องถิ่นมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่าง
กัน พิจารณาจากแนวคิดทางธุรกิจและเป้าหมายของกิจการ
แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบดังนี้
1. รูปแบบกิจการที่เน้นสร้างหน่วยธุรกิจรายได้สูงเพื่อ
น�ำก�ำไรไปช่วยเหลืองานหรือกิจกรรมทางสังคม ตัวกิจการ
สินค้า และบริการ ไม่จ�ำเป็นต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ
สังคมโดยตรง แต่น�ำผลก�ำไรที่ได้จากการท�ำธุรกิจเกือบ
ทั้งหมดไปบริจาคหรือใช้ในกิจกรรมที่สร้างผลกระทบทาง
สังคมเชิงบวก เช่น การท�ำกิจการร้านอาหารเหมือนปกติ
และน�ำผลก�ำไรส่วนใหญ่ไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่ดูแลการ
ศึกษาของเด็กด้อยโอกาสอย่างสม�่ำเสมอ เป็นต้น
2. รูปแบบกิจการที่เน้นการขายสินค้าหรือบริการใน
ตลาดปกติ เพื่อน�ำผลก�ำไรไปสนับสนุนสินค้าหรือบริการให้
กับกลุ่มคนที่อยู่ฐานล่างของสังคม สินค้าและบริการบาง
ประเภทมีราคาสูงกว่าก�ำลังซือ้ ของกลุม่ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ จึง
เกิดแนวคิดขายสินค้าในราคาตลาดปกติ และน�ำผลก�ำไรไป
สมทบทุนเพือ่ ลดราคาสินค้าและบริการทีจ่ ำ� หน่ายแก่กลุม่ ผู้
ได้รับประโยชน์ เช่น การขายอาหารราคาตลาดปกติในห้าง
สรรพสินค้า แต่ทุกเมนูอาหารที่จ�ำหน่ายจะน�ำรายได้ส่วน
หนึ่งไปซื้ออาหารให้กับเด็กด้อยโอกาส หรือการขายสินค้า
ในตลาดบนในราคาที่สูง เพื่อจ�ำหน่ายสินค้าลักษณะคล้าย
กันให้กบั กลุม่ ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ในราคาตามก�ำลังซือ้ เป็นต้น
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3. รูปแบบกิจการที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้
บริการปกติในระบบตลาด แต่เน้นการจ้างงาน
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการเป็นหลัก เช่น ร้าน
เบเกอรี่ แ ละกาแฟที่ จ ้ า งเด็ ก พิ เ ศษที่ มี ภ าวะ
ออทิ ส ซึ ม มาท� ำ งานและให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ฝึ ก
ทักษะอาชีพและการใช้ชีวิต เป็นต้น
4. รูปแบบกิจการทีผ่ ดู้ อ้ ยโอกาสหรือกลุม่
ชายขอบถือครอง กิจการที่เจ้าของกิจการหรือ
ผู้ถือ หุ้นเป็นกลุ่มผู้รับ ผลกระโยชน์ จากการ
ด�ำเนินกิจการ และมีสว่ นร่วมออกความเห็นใน
การด�ำเนินกิจการ เช่น ร้านกาแฟและผลผลิต
ทางการเกษตรจากท้องถิน่ ชาวเขาในพืน้ ทีภ่ าค
เหนือ เป็นต้น
5. รูปแบบกิจการที่เน้นสร้างผลกระทบ
ทางสังคมผ่านกระบวนการ สินค้า หรือบริการ
ของกิจการ อันเกิดจากกระบวนการผลิตหรือ
ลักษณะการใช้งานของสินค้าหรือบริการเอง
เช่น การท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ค้าขายอย่างเป็น
ธรรม การผลิตยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐาน
เป็นต้น
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“อาหาร” มีเส้นทางการเดินทางทีย่ าวไกล
ตั้งแต่การเริ่มต้นปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว
แปรรูป จัดจ�ำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ จน
กระทั่งวางอยู่บนจานตรงหน้าเรา ตลอดเส้น
ทางการเดินทางของอาหารมีองค์ประกอบ
เกี่ยวข้องมากมาย แต่สิ่งที่เราต้องค�ำนึงถึง
เสมอในฐานะผู้บริโภค คือ “คุณค่า” ทั้งทาง
ด้านโภชนาการ ความปลอดภัย รวมไปถึง
คุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เพื่อที่การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทุกครั้งจะ
กลายเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นกลไก “เศรษฐกิ จ
อาหารยัง่ ยืน” ซึง่ ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทีด่ ใี ห้
กับทุกคน
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6
การขับเคลื่อนนโยบาย
ที่ส่งผลต่อสังคม
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• 244 •
การขับเคลื่อนภาษีน�้ำตาลในเครื่องดื่ม
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�้ำตาล
ในเครื่องดื่ม
ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม 1
สุธิดา แสงสว่าง

1

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย เครือข่ายลดบริโภคหวาน
และสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านอาหารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
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การขับเคลื่อนภาษีน�้ำตาลในเครื่องดื่ม
กว่าจะได้ภาษีน�้ำตาลในเครื่องดื่ม

กว่าทีค่ นไทยจะคุน้ เคยกับเครือ่ งดืม่ “โลว์ชกู าร์-แคลอรีตำ�่ ” ทีเ่ ห็นกันอยูอ่ ย่างแพร่
หลายในปัจจุบัน มีเบื้องหลังการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างหนัก
หน่วงและยาวนานของเครือข่าย “เด็กไทยไม่กนิ หวาน” ซึง่ เริม่ ก่อตัวขึน้ มาตัง้ แต่ปี 2545
และเข้าไปมีส่วนท�ำให้เกิดนโยบายและเหตุการณ์ส�ำคัญหลายเรื่อง ระหว่างรอคอย
“หน้าต่างแห่งโอกาส” จนคลอดกฎหมาย พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่มีการ
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาลออกมา
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 156 เป็นประกาศ สธ.ที่
286 ห้ามเติมน�้ำตาลในนมผงสูตรต่อเนื่องส�ำหรับทารก (ปี 2547),
นโยบาย สพฐ. เวียนหนังสือเรื่องโรงเรียนปลอดน�้ำอัดลมและควบคุมขนมกรุบ
กรอบ ครั้งที่ 1 และ 2 (ปี 2551 และ 2556),
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องฉลาก GDA (ปี 2554),
การร่วมเป็นคณะท�ำงานจัดท�ำเกณฑ์อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ Healthier
Choice (ปี 2557),
การท�ำเรื่องการแสดงฉลากน�้ำตาลทรายชนิดซอง 4 กรัม
และการจัด Healthy Meeting (ปี 2558), การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนอ่อน
หวาน/โรงอาหารอ่อนหวาน/ร้านกาแฟอ่อนหวาน/ชุมชนอ่อนหวาน ต�ำบลกินจืดยืด
ชีวิต สังฆทานอ่อนหวาน (ปี 2560)
การขับเคลื่อนนโยบายมาตรการภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำตาล (SSBs
Tax) ใช้เวลาสั่งสมบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมมายาวนานถึง 8 ปี ทั้งในด้านข้อมูล
ทีมวิชาการ ภาคีเครือข่าย และการสือ่ สารกับสังคมให้รบั รูค้ วามส�ำคัญของการลดหวาน
และการควบคุมปริมาณน�้ำตาลในเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงแนวร่วมส�ำคัญคือ รศ.พญ.พรพรรณ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุน
และผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมด�ำเนินการ
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จนกระทั่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดเก็บเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้ำตาลเกิน
เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ ภายใต้ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่
16 กันยายน 2560
“วิธีการขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่ง SSBs Tax เริ่มต้นเมื่อปี 2551 เรามีบทเรียนว่าถ้ายังท�ำอะไรไม่เป็น ให้
รีววิ ไว้กอ่ น เราก็รวี วิ หมด ทัง้ เรือ่ งภาษี เรือ่ งราคาทีเ่ กีย่ วข้อง เรือ่ งโรคอ้วน ท�ำงานเรือ่ ยมาตัง้ แต่การหาภาคี
น�ำเสนอเข้าสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี 2552 แล้วท�ำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ค่อยๆ เพิ่มข้อมูล
หลักฐานของเรา
เรารู้ว่าการผลักดันเรื่องภาษี หนึ่ง ต้องมีข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการกินของคน สอง ต้องรู้เรื่องกลไก
ตลาดและราคา สาม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะมากน้อยแค่ไหน สี่ ผลกระทบต่อเกษตรกรทีป่ ลูกอ้อยและ
การผลิตน�ำ้ ตาลจะเป็นอย่างไร จะต้องมีการศึกษาข้อมูลในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ว่าถ้าขึน้ ภาษีแล้วจะไป
กระทบมากน้อยแค่ไหน เช่น ผลกระทบต่อเกษตรกร ก็ไปดูหลักการจัดสรรโควตาน�ำ้ ตาล โควตา ก. โควตา
ข. พอคุยเสร็จแล้วก็พบว่าแทบไม่กระทบเลย เพราะแม้วา่ จะขายในประเทศได้ลดลง แต่เขาจะได้โควตาส่ง
ออกมากขึ้น ตามสูตรการค�ำนวณ ดังนั้นในความเป็นจริงเรื่องภาษีนี้เป็นผลบวกต่อโรงงานน�้ำตาลด้วย จึง
ไม่ค่อยมีแรงต้านมากจากฝั่งเกษตรกร ฝั่งอุตสาหกรรมก็กระตุ้นให้เกษตรกรต่อต้านไม่ได้” ทพญ.ปิยะดา
ประเสริฐสม ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ชี้ข้อมูลส�ำคัญที่จะต้องเตรียมการเพื่อรองรับการขับ
เคลื่อนนโยบายเรื่องนี้
หลังจากทีข่ อ้ มูลทุกอย่างพร้อมและหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออก ทุกอย่างก็ทะลุผา่ นไปได้อย่างรวดเร็ว
ภายในเวลา 6 เดือน
“ถ้าติดช่องใดช่องหนึ่ง เรื่องนี้จะหลุดออกไปทันที เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมตอบค�ำถามที่มี
มาเป็นระยะๆ ว่าข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหรือไม่ เพราะว่าทางภาคอุตสาหกรรมก็จะมีข้อมูลส่วนของเขา
บางทีใช้เอกสารชุดเดียวกัน แต่เขาออกสื่อไปเรื่องหนึ่ง เราออกสื่อเป็นอีกเรื่อง วิธีการใช้ข้อมูลไม่เหมือน
กัน ช่วงเคลื่อนจังหวะสุดท้ายก็ได้ ไทยพีบีเอสมาช่วยเยอะ มีภาคีเครือข่ายด้านสื่อมาช่วยผลักดันให้
กฎหมายคลอดออกมา ใช้สื่อกดดันกรมสรรพสามิตพอสมควร” ทพญ.ปิยะดากล่าว

ดอกผลแห่งความภาคภูมิใจ: คนไทยไม่ติดหวาน ลดอ้วน

การสร้างการยอมรับจากองค์กรทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายการจัดเก็บภาษีนำ�้ ตาลไม่ใช่เรือ่ ง
ง่าย ยกตัวอย่างเช่น การเจรจารอบแรกกับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะภาค
อุตสาหกรรมเรียกร้องว่า การเจรจาทีผ่ า่ นมาไม่มตี วั แทนจากฝัง่ อุตสาหกรรมเข้าร่วมเลย จึงได้มกี ารตัง้ คณะ
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อนุกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมการเจรจา 3 รอบ ปรากฏว่าข้อมูลของทุก
ฝ่ายตรงกัน และภาคอุตสาหกรรมยอมรับการปรับสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ภายหลังจากที่มีกฎหมายออกมา ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวโดยพยายามท�ำเครื่องดื่มให้ได้รับ
เครือ่ งหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) มากขึน้ มีเครือ่ งดืม่ ทีล่ ดปริมาณน�ำ้ ตาลจากสูตรปัจจุบนั
รวมถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี (Zero Calorie) และผลิตภัณฑ์ที่ “อ่อน” หวาน ขายดีมากขึ้นด้วย
ส่วนผลการเจรจากับกรมสรรพสามิต แต่เดิมหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มจะเก็บภาษีสูง
ในกลุม่ เครือ่ งดืม่ ทีเ่ ป็น “สินค้าฟุม่ เฟือย” เช่น โซดา ซึง่ ใช้เป็นส่วนผสมในเครือ่ งดืม่ ชนิดอืน่ ไม่ได้เป็นเครือ่ ง
ดืม่ ทีจ่ ำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวัน ในขณะทีเ่ ครือ่ งดืม่ ซึง่ อันตรายต่อสุขภาพมากกว่าโซดา เช่น น�ำ้ อัดลม น�ำ้ ผล
ไม้รสหวาน กลับถูกเก็บภาษีน้อยกว่า เมื่อมีการทักท้วงและฝ่ายนโยบายเปิดให้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ภาษี
ใหม่ กรมสรรพสามิตจึงแก้ไขพิกัดภาษีและปรับ พ.ร.บ. สรรพสามิต โดยใช้ค�ำว่า “สินค้าเกินความจ�ำเป็น”
แทนค�ำว่า “สินค้าฟุ่มเฟือย” ท�ำให้เรื่องสุขภาพถูกสอดแทรกเข้าไปได้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าสินค้าใดเกินความ
จ�ำเป็นในชีวิต รวมถึงเครื่องดื่มผง (3 in 1) ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้ เพราะไม่ได้อยู่ในหมวดเครื่องดื่มตาม
นิยามของกรมสรรพสามิต ท�ำให้มีการผลิตเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่ลดน�้ำตาลออกมาเรื่อยๆ
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การเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีเครือ่ งดืม่ ภายใต้ พ.ร.บ. สรรพสามิตฉบับใหม่ จะจัดเก็บตามมูลค่า
และปริมาณความหวานของเครื่องดื่ม โดยในปีแรกหลังจากออกมาตรการ จะเก็บภาษีที่ปริมาณ
ความหวานร้อยละ 10 และปรับเพิ่มภาษีทุก 2 ปี จนถึงปี 2568 จะเก็บภาษีที่ปริมาณความหวาน
ร้อยละ 6 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีเวลาปรับตัว และน�ำไปสู่การลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
รสหวาน ลดภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนของประชาชนคนไทย
ในส่วนรายได้ของภาครัฐ หลังจากเริม่ ประกาศใช้กฎหมายในปี 2560 พบว่า รายได้จากเครือ่ งดืม่ เพิม่
จาก 16,000 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 24,000 ล้าน ในปี 2562 เมื่อมีรายได้จากหมวดภาษีเครื่องดื่มที่
เติมน�้ำตาล (ภาษีน�้ำตาล) เก็บค่าน�้ำตาลที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มแต่ละชนิดเพิ่มเข้าไป เช่น น�้ำผลไม้ เป็นต้น
ผลการขับเคลื่อนนโยบายเก็บภาษีน�้ำตาล ท�ำให้ปริมาณการบริโภคน�้ำตาลทรายโดยอ้อมจากเครื่อง
ดื่มของประชาชนคนไทยลดลง
หลังประกาศใช้มาตรการภาษีใหม่ 1 ปี ปริมาณน�ำ้ ตาลหายไปจากเครือ่ งดืม่ ประมาณ 2-3 ล้านตัน
ในปี 2563 คนไทยเป็นโรคอ้วนลดลง 9,306 คน
และเกิดนโยบายล่าสุด คือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ งการจ�ำหน่ายอาหารว่างและเครือ่ ง
ดื่มในสถานศึกษา ควบคุมการตลาดอาหารในเด็ก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ท�ำให้ ณ ปัจจุบัน
เครือข่าย “เด็กไทยไม่กินหวาน” ก�ำลังบูรณาการเรื่องลดการบริโภคน�้ำตาลเข้ากับเรื่องอาหาร
ปลอดภัย อาหารอินทรีย์ และเครื่องดื่มทั้งหมดในโรงเรียนต่อไป
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ผลการขับเคลื่อนมาตรการจัดเก็บภาษีน�้ำตาลในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาวะคนไทย
1) ราคาเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลที่ผลิตในประเทศและน�ำเข้ามีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 และ 18.1
ตามล�ำดับ
2) จ�ำนวนชนิดเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศที่มีปริมาณน�้ำตาลต�่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 ในขณะที่
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้ำตาลสูงมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลมากกว่า 10 กรัม แต่ไม่
เกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร มีสัดส่วนลดลงมากที่สุด
3) สัดส่วนรายได้จากภาษีเครื่องดื่มต่อรายได้ภาษีสรรพสามิตทั้งหมดเพิ่มขึ้น
4) จากการศึกษาปริมาณเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลที่คนไทยดื่มเฉลี่ยต่อวัน ในกลุ่มประชากรอายุ 6 ปี
ขึ้นไป โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2563
พบกลุ่มตัวอย่างมีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้ำตาลลดลงร้อยละ 2.8 จาก 283.6 มิลลิลิตร ในปี
2561 เป็น 275.8 มิลลิลิตร ในปี 2562  
ส่วนกลุม่ ตัวอย่างอายุมากกว่า 60 ปีขนึ้ ไป มีการบริโภคลดลงร้อยละ 7.2 โดยเครือ่ งดืม่ ผสมโซดา
แบบกระป๋องมีสัดส่วนการบริโภคลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 17.7 ตามด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร ลดลง
ร้อยละ 10.0 และน�้ำผลไม้แบบกล่อง ลดลงร้อยละ 9.2
5) จากการศึกษาปริมาณการบริโภคน�้ำตาลของคนไทยในปี 2555–2562 โดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการอ้อยและน�้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ในปี 2551-2560 คนไทยบริโภคน�้ำตาลจาก
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้น แต่หลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของน�้ำตาล เครื่องดื่มผง (3 in 1) และเครื่องดื่ม
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
1. การน�ำเสนอเรื่อง “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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การขับเคลื่อน พ.ร.บ. นมผง
เพือ่ ปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็ก
มหากาพย์ 3 ยุค การต่อสู้เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่
การขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่เริ่มต้นขึ้นใน

ยุคแรก

ยุคที่สาม

2525-2535

ยุคที่สอง

2536-2556

2557 จนถึง
ปัจจุบัน

ก ร ม อ น า มั ย ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขออกนโยบายส่งเสริมให้
“ทารกทุกคนควรได้กินนมแม่อย่าง
เดียวใน 6 เดือนแรกของชีวติ และได้
กินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจน
อายุถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น” ตาม
ค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
และเริ่มด�ำเนินโครงการโรงพยาบาล
สายสัมพันธ์แม่-ลูก ให้หน่วยงานที่
ดูแลแม่และเด็กทุกแห่งด�ำเนินงาน
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ภาคประชาชนรวมกลุ่มในนาม
“กลุม่ นมแม่” ได้รบั การสนับสนุนจาก
สสส. ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นความ
รู้และประสบการณ์การท�ำงานผ่าน
เวทีประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ทุ ก 2 ปี ตั้ ง แต่ ป ี 2548
เป็นต้นมา
กรมอนามัยริเริ่มโครงการโรง
พยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ถื อ เป็ น ช่ ว งที่ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนได้ แ สดงพลั ง เป็ น แนวร่ ว ม
สนับสนุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นศูนย์
นมแม่แห่งประเทศไทย, ส�ำนักงาน
พั ฒ นานโยบายสุ ข ภาพระหว่ า ง
ประเทศ (IHPP), กรมอนามัย, สสส.,
UNICEF, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย, กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน, มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า,
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ ฯลฯ

มีการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่าย
นมแม่แห่งประเทศไทย (TABFA) และ
ร่วมกันผลักดันกฎหมาย “พ.ร.บ.
ควบคุ ม การส่ ง เสริ ม การตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง” จน
ส�ำเร็จในปี 2560
เคลือ่ นไหวให้แก้ไขกฎหมายลา
คลอด เพิ่ ม สิ ท ธิ ข องแม่ ใ นการลา
คลอดจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน
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เป็นเวลาถึง 36 ปี กว่าทีป่ ระเทศไทยจะได้ออกกฎหมายพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 (พ.ร.บ. นมผง หรือ Milk Code)
แต่ฟากฝั่งธุรกิจนมผงยังคงท�ำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายและท�ำให้เกิดการ
บริโภคนมผงเกินความจ�ำเป็น ทั้งการเข้าหาสื่อ เข้าหาโรงพยาบาล/แพทย์/นักศึกษาแพทย์ ใช้แพทย์เป็น
เครือ่ งมือเพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือในการโฆษณานมผง รวมถึงการเผยแพร่งานวิจยั ทีไ่ ม่สามารถตรวจสอบ
ได้ เป็นต้น
พ.ร.บ. นมผง เป็นกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ก�ำหนดโดยองค์การอนามัยโลก และเพื่อปกป้องสิทธิ
และสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุด และสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นการ
ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กผ่านการลด แลก แจก
แถม และการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการอื่น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและการให้ข้อมูล
อาหาร
ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทที่ถูกควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. นี้ ได้แก่ 1. อาหารส�ำหรับทารกอายุแรกเกิดถึง
12 เดือน (นมผสมส�ำหรับทารก) 2. อาหารเสริมส�ำหรับทารก (อาหารเสริมทีร่ ะบุให้ใช้ในเด็กอายุตงั้ แต่
6 เดือนขึ้นไป) 3. อาหารส�ำหรับเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ตามที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนด

แผนอาหารฯ กับการขับเคลื่อนเรื่องนมแม่:
สร้างเด็กสุขภาพดีแต่แรกเกิด เสริมทักษะชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21

แผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ สสส. เข้ามามีบทบาทขับเคลือ่ นเรือ่ งนมแม่ในช่วง 14 ปีทผี่ า่ นมา โดยล่าสุด
สนับสนุนโครงการ “สานพลังนมแม่ยั่งยืน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21” ที่มีมูลนิธิศูนย์
นมแม่แห่งประเทศไทยเป็นผูร้ บั ผิดชอบ และมีเป้าหมายสูงสุด คือ เด็กแรกเกิดร้อยละ 50 มีตน้ ทุนสุขภาวะ
ดีด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
เด็กแรกเกิดร้อยละ 70 ได้รับอาหารเหมาะสมตามวัยจนถึง 2 ปี และการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย
จะใช้ตัวชี้วัดที่ได้มาตรฐาน MICS: Multiple Indicator Cluster Surveys ในรอบปี 2565
กลยุทธ์ส�ำคัญในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา คือ “162: เริ่มให้เร็ว กินให้ต่อเนื่อง และนานพอ” การส่ง
เสริมให้เด็กได้กินนมแม่ 1 ชั่วโมงหลังคลอด, กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน, กินนมแม่ต่อเนื่อง 2 ปีหรือ
นานกว่า
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และการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแจกนมผงฟรีในโรงพยาบาล คลินิกและสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่
ทํางานของหญิงตั้งครรภ์และแม่หลังคลอด

1 6 2
เริ่มให้เร็ว กินให้ต่อเนื่อง และนานพอ

ชั่วโมง
นมแม่
1 ชั่วโมงแรก
หลังคลอด

เดือน
นมแม่
อย่างเดียว
6 เดือน

ปี
นมแม่
ต่อเนื่อง 2 ปี
หรือนานกว่า

โรงพยาบาล
ไม่มกี ารแจกนมผงฟรี ให้กบั แม่หลังคลอด & แม่ทม่ี ารับบริการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาล
คลินิกและสถานที่ราชการ ไม่มีการแจกนมผงฟรี ให้กับ ครอบครัวแม่หลังคลอด & แม่ที่มีลูกเล็ก
สถานที่ทำ�งาน
ไม่มีการแจกนมผงฟรี ให้กับ หญิงตั้งครรภ์ & แม่หลังคลอด

สามยุทธศาสตร์การด�ำเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิชาการและการสื่อสาร

พัฒนาคลังข้อมูลนมแม่ (Website & Application) ที่ทันสมัยเพื่อรองรับองค์ความรู้ต่างๆ, การจัด
ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติและสกัดองค์ความรู้รวบรวมไว้ในคลังสื่อ และการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
รูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลนมแม่ได้ง่ายและตรงประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา Daycare2 เด็กเล็ก และระบบประสานงานมุมนมแม่

สร้างต้นแบบ Daycare 3 เดือน - 3 ปี ทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค, พัฒนาระบบและกลไกการ
ประสานงานเพื่อส่งเสริมมุมนมแม่ในสถานประกอบการ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลสู่
ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรนมแม่แพทย์/พยาบาล

ร่วมมือกับราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์/อาจารย์แพทย์จาก 51 สถาบัน และสภาการพยาบาล/อาจารย์พยาบาล
จาก 90 สถาบัน เพื่อพัฒนาหลักสูตร วิธีวัดประเมินผล และคัดเลือกสื่อเผยแพร่ในคลังข้อมูล
2

สถานดูแลเฉพาะเวลากลางวัน
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ปัจจุบันโครงการสานพลังนมแม่ยั่งยืนฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันเรื่องส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องให้ส�ำเร็จ โดยเฉพาะ 5 เรื่อง คือ
1. การแก้ไขกฎหมายลาคลอดจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน เพื่อลดปัญหาแม่อยู่เลี้ยงลูกไม่ได้
2. การให้ความสําคัญกับโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก (BFHI) และการให้นมแม่แก่เด็กป่วย (Breastfeeding Sick Babies) เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วย น�้ำหนักน้อย จากการแยกแม่แล้วให้ลูกกินนมผสมซึ่งท�ำให้
เด็กมีปัญหาสุขภาพ
3. การบูรณาการการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้ ที่จะท�ำให้เด็กห่างไกลอาหารหวาน มัน เค็ม ด้วยการสร้างเบ้า
หลอมเริ่มต้นให้เด็กสุขภาพดีตั้งแต่แรกเกิด เพราะเด็กเกิดมายังไม่รู้จักรสชาติเหล่านี้
4. การบังคับใช้ พ.ร.บ. นมผง อย่างจริงจัง
5. การให้ความสําคัญกับโซเชียลมีเดีย
การขับเคลือ่ นเรือ่ งนมแม่ของโครงการฯ จึงช่วยปิดช่องว่างต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ เพราะถึงแม้จะมี พ.ร.บ. นมผงออกมาแล้ว แต่ทุกภาคส่วนยังจ�ำเป็นต้องร่วมมือกันผลักดัน
นโยบายสาธารณะอื่นๆ ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ที่มีความต้องการจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการ
สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาวด้วย
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พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์ที่มีต่อการขับ
เคลื่อนเรื่องนมแม่ว่าจะต้องท�ำอย่างบูรณาการทุกด้าน ไม่ใช่ท�ำแค่กินนมแม่ หรือแค่ให้เด็กมีสุขภาพดี
(Healthy) เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องผลักดันไปสู่การท�ำให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีในอนาคตด้วย
“การขับเคลื่อนเรื่องนมแม่และอาหารตามวัยต้องไปด้วยกัน รวมทั้งเรื่องผักผลไม้ และกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วย เด็กเล็กช่วง 3 ปีแรก เป็นช่วงที่เป็นช่องโหว่ของประเทศไทย เพราะเป็นกลุ่ม
เด็กที่อยู่กับครอบครัว กินอาหารตามมีตามเกิด การขับเคลื่อน Daycare 3 เดือน – 3 ปี เป็นความท้าทาย
ทีแ่ ตกต่างจากสมัยก่อนทีต่ งั้ เป้าเรือ่ งนมแม่ คือจะต้องท�ำแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายคือท�ำให้เกิดสถาน
พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ EduCARE + EduLEARN เรื่องนมแม่เป็นประเด็นส�ำคัญที่จะต้องมีการขับ
เคลือ่ นต่อไปในแผนอาหารและเน้นเรือ่ งสุขภาพ ขณะเดียวกันการเลีย้ งเด็กด้วยนมแม่สามารถเป็นตัวช่วย
เสริมในการให้เกิดทักษะต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เด็กพร้อมในการด�ำเนินชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เราจะคิดแค่เรือ่ งสุขภาพ
อย่างเดียวไม่พอ”
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
1. การน�ำเสนอโครงการ “สานพลังนมแม่ยงั่ ยืน เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพเด็กไทยสูศ่ ตวรรษที่ 21” โดย พญ.
ศิรา-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�ำรวจพลังสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในยุค 4.0 โดยโครงการวงแชร์สร้างสุข ปี 2560
สนับสนุนโดยส�ำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 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.)

256

การลงทุนในเด็กของโครงการเด็กไทยแก้มใส
สังคมได้อะไรจากโครงการเด็กไทยแก้มใส

“เงินทุกๆ 1 บาทที่ สสส. ลงทุนให้โรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสได้ทํากิจกรรมในปีที่ 1 สังคม
(หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย) จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา 1.54–2.04 บาท ในระยะเวลา 5 ปีหลังจากทีโ่ ครงการ
ปีที่ 1 สิ้นสุดลง”
นัน่ คือผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ทีไ่ ด้จากการลงทุนผ่านโครงการ
เด็กไทยแก้มใสที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาวิจัยภายใต้ โครงการวิเคราะห์ผล
ตอบแทนทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1 และเผยแพร่รายงานออก
มาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยการศึกษาผลตอบแทนทางสังคมเป็นแนวทางหนึ่งของการประเมินงาน
สร้างเสริมสุขภาพทางเศรษฐศาสตร์ ที่จะช่วยวัดผลการเปลี่ยนแปลงและประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของ
โครงการต่างๆ ได้ และท�ำให้สาธารณะทราบถึงความคุ้มค่าจากการด�ำเนินโครงการ
NET PRESENT VALUE ของผลตอบแทนทางสังคม
ในระยะเวลา 5 ปี
ผู้ปกครอง
35.1%

ครู
2.1% ชุมชน
1.6%
หน่วยงาน
ในท้องถิ่น
0.4%
ผู้ด�ำเนิน
โครงการ
0.0004%

นักเรียน
60.9%
ที่มา: จากการค�ำนวณโดยคณะผู้วิจัย โครงการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 1
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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ในรายงานดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั ได้ระบุ
ข้อสังเกตที่น่าสนใจ 3 ประการ คือ
ประการแรก ผลประโยชน์ทงั้ หมดทีเ่ กิด
ขึ้ น จากโครงการ ส่ ว นใหญ่ จ ะตกอยู ่ กั บ
นักเรียนและผูป้ กครอง ซึง่ บ่งชีว้ า่ โครงการได้
บรรลุจุดประสงค์ในแง่ที่ทําให้ประโยชน์ตก
กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
ประการทีส่ อง ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ใน
โครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 จํานวน 1.54–
2.04 เป็นการประเมินผลตอบแทนทีเ่ กิดจาก
บทบาทของ สสส. เท่านั้น แต่หากพิจารณา
ผลตอบแทนของโครงการที่เกิดจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมกัน จะมีมูลค่าสูงกว่า
นี้

ประการสุดท้าย ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในโครงการเด็กไทยแก้มใสปีที่ 1 มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี เนือ่ ง
มาจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (โดยเฉพาะนักเรียนและผูป้ กครอง) ความพยายามทีจ่ ะทาํ กิจกรรมต่อไปแม้
จะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก สสส. ก็ตาม
นอกจากรายงานผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว ทางโครงการเด็กไทยแก้มใสยังประเมินผลกระทบที่มีต่อ
นักเรียนในโครงการโดยการเก็บข้อมูลจากเด็ก ป.4-ป.6 ใน 50 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส
ครึง่ หนึง่ และโรงเรียนเปรียบเทียบครึง่ หนึง่ ในช่วงปี 2560-2563 และพบว่า นักเรียนในโรงเรียนเด็กไทย
แก้มใสมีผลการประเมินที่ดีกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
การจัดหาผักผลไม้ปลอดภัย โรงเรียนเด็กไทยแก้มใสสามารถจัดหาผักผลไม้ปลอดภัยได้ครบทุกมือ้
และมีความเพียงพอในสัดส่วนที่ดีกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบทุกปี
การใช้เวลาของนักเรียนในการท�ำกิจกรรมเชิงบวกและเชิงลบ นักเรียนโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสที่
ได้ท�ำกิจกรรมเชิงบวกมีสัดส่วนที่สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนเปรียบเทียบ และใช้เวลาไปกับการท�ำกิจกรรม
เชิงลบ เช่น การเล่นเกม น้อยกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ แต่ใช้เวลามากกว่าในการท�ำกิจกรรมเชิงบวกต่างๆ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน เด็กในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่ดีกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ โดยดูจากความถี่ในการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ คือ ฟาสต์ฟู้ด
ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มรสหวาน ที่น้อยกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ และสัดส่วนของผักผลไม้ที่
เด็กในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสได้รับประทานมีมากกว่าโรงเรียนเปรียบเทียบ
การควบคุมตนเอง ทักษะทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิต ในส่วนของการควบคุมตนเอง
เวลาที่เด็กโมโหเขามักจะมีพฤติกรรมอย่างไร สามารถที่จะมีระเบียบวินัย ดูแลตนเองได้มากน้อยแค่ไหน
การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลต่างๆ เหมาะสมหรือไม่ ในส่วนของทักษะทางสังคม ความสัมพันธ์กบั บุคคลต่างๆ และ
การยอมรับจากเพือ่ นๆ และในส่วนของความพึงพอใจในชีวติ พบว่าเด็กในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสจะดีกว่า
โรงเรียนเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

กระบวนการท�ำงานที่น�ำไปสู่ผลตอบแทนอันคุ้มค่า

โครงการเด็กไทยแก้มใสเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ภาย
ใต้การสนับสนุนจาก สสส. ร่วมกับองค์กรภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร และสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ทีต่ อ้ งการส่งเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนให้นอ้ มน�ำแนวทางการด�ำเนินงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการ
ในโรงเรียนอย่างครบวงจรของโครงการตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
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เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปฏิบัติในการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการของ
เด็กและเยาวชนในระยะยาว
เริ่มด�ำเนินงานในปีแรก 2557 มีโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ 544 แห่ง จากนั้นในช่วงปี
ที่ 2-4 (ปี 2558-2561) มีการสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการที่มีความพร้อมจ�ำนวน 112 แห่ง พัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส จนกระทั่งในปีที่ 5-6 (ปี 2562-2564) จึงสนับสนุนกลไกขับ
เคลื่อนการด�ำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดหรือระดับอ�ำเภอและโรงเรียนศูนย์เรียน
รู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่าง
ครบวงจร ที่เชื่อมโยงโรงเรียน บ้าน และชุมชน ในการจัดการเกษตรปลอดภัย การวางแผนการจัดซื้อผัก
ผลไม้เกษตรปลอดสารพิษจากชุมชน คุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนทัง้ ด้านความปลอดภัย คุณค่าทาง
โภชนาการ และลดหวาน มัน เค็ม รวมทั้งการมีกิจกรรมทางกาย และการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ท�ำให้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ระหว่างโรงเรียนแม่ข่าย 47 แห่งจาก 26
จังหวัด กับโรงเรียนเครือข่ายจ�ำนวน 420 แห่ง และมีการขยายผลการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน
ระยะที่ 1
ประมวลองค์ความรู้
8 องค์ประกอบ
พัฒนาศักยภาพ
ทีมพี่เลี้ยง
สนับสนุนชุดความรู้สื่อ
และนวัตกรรม
เสริมพลังภาคี
เครือข่าย

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3
พัฒนาระบบ
ติดตามออนไลน์

• สนับสนุน
การด�ำเนินงาน
โรงเรียนเด็กไทย
แก้มใส จ�ำนวน
544 แห่ง
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้
เด็กไทยแก้มใส
ต้นแบบ 122 แห่ง

ระบบติดตาม
ภาวะโภชนาการ
และจัดส�ำรับอาหาร
คู่มือการประเมินตนเอง
และลงเยี่ยมโรงเรียน
แบบเสริมพลัง

• ขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
• ขยายผลจาก
ศูนย์เรียนรู้เด็กไทย
แก้มใสและ
โรงเรียนต้นแบบ
• รณรงค์สื่อสาร
• กระทรวงศธ.รับ
เป็นนโยบาย

ที่มา: 3 ปีได้อะไร จากโครงการเด็กไทยแก้มใส โดย อ..สง่า ดามาพงศ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
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จังหวะก้าวในการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใสสรุปได้เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ช่วงของการประมวลองค์ความรู้ 8 องค์ประกอบ การพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง การ
สนับสนุนชุดความรู้ สื่อ และนวัตกรรม และการเสริมพลังภาคีเครือข่าย
ระยะที่ 2 ช่วงของการสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบ
ระยะที่ 3 ช่วงของการพัฒนาระบบติดตามออนไลน์ ระบบติดตามภาวะโภชนาการและจัดส�ำรับ
อาหาร การพัฒนาคูม่ อื การประเมินตนเองและการลงเยีย่ มเพือ่ เสริมพลังโรงเรียนต้นแบบ เพือ่ น�ำไปสูก่ าร
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขยายผลศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสและโรงเรียนต้นแบบ
การด�ำเนินโครงการในโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง (Learning by Doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
โดยมีกรอบกิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ 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
4

3

1

5

การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพ
ทางกายและสุขภาพนักเรียน
• ฐานข้อมูล, แปลผล,
ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน
การจัดบริการอาหารของโรงเรียน
• ตามหลักโภชนาการ,
ตามหลักสุขาภิบาล
• อาหารปลอดภัย, ใช้เกลือไอโอดีน
มีโภชนาการสมวัย
สุขภาพดี ผลการเรียนดี
มีจิตสาธารณะ

เกษตรในโรงเรียน
• ปลูกพืชผัก, ผลไม้, เพาะเห็ด
• เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ

2

การพัฒนาสุขนิสัย และ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
• นิสัยการกิน
• สุขนิสัยที่ดี
• ออกก�ำลังกาย

สหกรณ์นักเรียน
• สหกรณ์ร้านค้า
• ออมทรัพย์
• ส่งเสริมการผลิต

8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเกษตร

6
7

จัดบริการสุขภาพนักเรียน
• ตรวจความสะอาดร่างกาย
• ปฐมพยาบาล
• หนอนพยาธิ และมาลาเรีย

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

ขยายผลสู่ชุมชน
ที่มา: แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส
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การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
• อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน
• โรงอาหาร, โรงครัว
• ห้องน�้ำ
• ฯลฯ

ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การลงทุน
ผ่านโครงการเด็กไทยแก้มใสให้ผลตอบแทนทางสังคมอย่างคุม้ ค่า แต่ยงั ต้องมีการพัฒนาต่อ ทัง้ การ
ขับเคลือ่ นของโรงเรียนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ให้ท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง การหาแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานและลดภาระของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับการประเมินผล
ตอบแทนทางสังคมในอนาคตเพื่อให้มีข้อมูลตัวชี้วัดที่ต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงข้อมูลที่จะน�ำ
ไปใช้ในการขับเคลือ่ นต่อ ว่าโรงเรียนในแต่ละบริบทใช้ผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งใดเป็นหลัก
เป็นอินทรีย์หรือไม่อินทรีย์ ปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน สามารถจัดหาผลผลิตเกษตรอินทรีย์/เกษตร
ปลอดภัยได้หรือไม่ มีความเพียงพอและมั่นคงเพียงใด มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการจัดการ และ
โรงเรียนแบบไหนที่น่าจะมีสถานการณ์ย�่ำแย่ที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการจัดท�ำนโยบายที่จะเอื้อ
ให้พื้นที่สามารถขับเคลื่อนงานและได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
1. รายงานโครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ
ปีที่ 1 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) วันที่ 18 ตุลาคม 2560
2. รายงานการติดตามผลการด�ำเนินงานหลังลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการสร้าง
เครือข่ายเด็กไทยแก้มใส โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่าง
ครบวงจร ของโรงเรียนเครือข่าย ปี 2562
3. การน�ำเสนอ “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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การผลักดันกฎหมายควบคุมสารเคมีและวัตถุอันตราย
ย้อนรอยการต่อสู้เพื่อแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร

จากข้อมูลวิชาการทีพ่ บว่า สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง และพบการตกค้าง
ในพืชผักและผลไม้ตา่ งๆ รวมถึงปนเปือ้ นในดิน แหล่งน�ำ 
้ ท�ำให้ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน น�ำโดย มูลนิธิ
ชีววิถี (BIOTHAI) เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) และภาคีเครือข่ายสนับสนุน
การแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ร่วมมือกันแก้ปัญหาจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
และเพื่อให้เกิดนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ได้แก่
1. การปรับเปลีย่ นวิธกี ารผลิตพืชอาหารจากการใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื เข้มข้น เป็นลดและเลิกใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน
2. การพัฒนากลไกการกระจายอาหารที่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตลาดสีเขียว ครัวกลาง ให้
แก่ชุมชน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล
3. การขับเคลือ่ นให้เกิดนโยบายในระดับพืน้ ทีแ่ ละจังหวัด ได้แก่ ข้อตกลงร่วมของรัฐธรรมนูญสุขภาพ
ที่ยกเลิกการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูงในระดับหมู่บ้านและต�ำบล
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารรวบรวมและสังเคราะห์ขอ้ มูลทางวิชาการเกีย่ วกับผลกระทบจากสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพชื ศึกษานโยบายในการควบคุมของต่างประเทศ ส�ำรวจและศึกษาภายในประเทศเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จนส่งผลให้สังคมตื่นตัว และหน้าต่างแห่งโอกาสเปิดออกใน
ปลายปี 2559 จากการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเห็นข้อมูลผลการสุม่ ตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ทจี่ ำ� หน่าย
ในท้องตลาด โดยมูลนิธชิ วี วิถี และ Thai-PAN ผ่านสือ่ สาธารณะ จึงเชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง สสส.
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Thai-PAN เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น�ำเสนอ ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นคือ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เห็นสาเหตุของความ
แตกต่างระหว่างข้อมูลของหน่วยงานในกระทรวงฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Thai-PAN จึงตั้งคณะท�ำงาน
เพือ่ แก้ไขปัญหาและอุดช่องว่างต่างๆ เช่น การยกระดับประสิทธิภาพและขอบข่ายในการวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นให้มากกว่าสารก�ำจัดแมลง 4 กลุ่ม
รวมถึงการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็น
คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เมษายน คณะกรรมการขับเคลือ่ นปัญหาการใช้สารเคมีปอ้ งกันจ�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง มีมติให้ดำ� เนินการ
ออกประกาศยกเลิกการน�ำเข้าและการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงจ�ำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด
กันยายน เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร 50 จังหวัด ยื่นหนังสือถึงนายก
รัฐมนตรี ไม่ให้กรมวิชาการเกษตรต่อทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
ธันวาคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาควบคุมวัตถุอันตรายพาราควอต
คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต

ในระหว่างนั้น สสส. และภาคีเครือข่ายได้มีส่วนผลักดันให้เกิดนโยบายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีก่ ำ� หนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย และนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อวัตถุดิบอินทรีย์และปลอดภัยเพื่อ
ปรุงอาหารในโรงพยาบาลมาจนถึงปัจจุบนั และเกิดการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชอาหารทีล่ ดและเลิกใช้สาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืชมากขึ้น
ต่อมาคณะกรรมการขับเคลือ่ นการแก้ปญ
ั หาการใช้สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง นัก
วิชาการจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ และผู้แทนภาคประชาชน ได้มีมติร่วมกันให้ยกเลิกการใช้
พาราควอต, คลอรืไพริฟอส และจ�ำกัดการใช้ไกลโฟเซต เรื่องได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย แต่มีมติไม่ให้ยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดถึง 2 ครั้ง ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากทุกภาคส่วนของสังคม
ให้มกี ารแบนสารทัง้ 3 ชนิด ไม่วา่ จะเป็นทางสภาเกษตรแห่งชาติ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมรมแพทย์ชนบท
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่าย
ประชาคมนักวิชาการจากหลายสถาบัน สมัชชาคนจน สภาองค์กรชุมชน กลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม และภาคประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีเสียงคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจค้าสารเคมีเกษตรและกลุ่ม
องค์กรบังหน้า จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้หาข้อยุติในเรื่องนี้ถึง 3 ครั้ง
ด้วยความเคลือ่ นไหวของฝ่ายนโยบายอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทงั้ สองสมัย และผูต้ รวจการแผ่นดิน ทีแ่ สวงหาข้อเท็จจริงและมีคำ�
วินิจฉัยให้ยกเลิกพาราควอตส่งไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย รวมถึงเสียงสะท้อนจากสังคมและ
เกษตรกรส่วนใหญ่ทเี่ ห็นพ้องว่าควรยกเลิกสารเหล่านีโ้ ดยเร็ว ท�ำให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายมีมติยกเลิก
สารทัง้ 3 ชนิด เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยให้ยกเลิกการจ�ำหน่ายและการใช้สารเคมีดงั กล่าวในประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
แต่แล้วเพียง 36 วัน มติยกเลิก 3 สารพิษก็ล้มพับลง ทั้งๆ ที่เคยเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกว่ารัฐบาลไทย
เลือกสุขภาพของประชาชนมาก่อนผลประโยชน์ของบรรษัท
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มกราคม นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและ
ผลกระทบของพาราควอต / พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ สั่งการแก้ไขสินค้าเกษตรไม่ได้มาตรฐาน หลังพบสาร 3 ชนิดตกค้าง
กุมภาพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมยืนยัน
ให้ยกเลิกการใช้ภายในเดือนธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติให้ด�ำเนินการตาม
คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงทุกข้อ
พฤษภาคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกแถลงการณ์ว่าการลงมติไม่มีการแสดงการมีส่วนได้เสีย
ของคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2561
มิถุนายน เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ชุมนุมหน้าท�ำเนียบ ยื่นจดหมายถึง
นายกรัฐมนตรี
สิงหาคม ‘รมช. ยักษ์’ ประกาศเลิกใช้ 3 สารพิษ จุดยืนคือไม่มีค�ำว่าลด หรือควบคุมการใช้ ต้องเลิกใช้เท่านั้น
พฤศจิกายน ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีค�ำวินิจฉัยให้ยกเลิกการใช้พาราควอตภายใน 1 ปี
กรกฎาคม นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกประกาศห้ามน�ำสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เข้าพื้นที่อุทยาน
ธันวาคม ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สรุปข้อมูลทางวิชาการ เสนอให้ประกาศยกเลิกการใช้พาราควอตภายใน 1 ปี

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�ำให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติ
เลื่อนการยกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน คือให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน
2563 และยกเลิกการแบนไกลโฟเซตให้คงไว้ทกี่ ารจ�ำกัดการใช้ แต่มติทปี่ ระธานกรรมการวัตถุอนั ตรายอ้าง
ว่าเป็น “มติเอกฉันท์” ถูกแย้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่มีการลง
มติในที่ประชุมครั้งนั้น ท�ำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมและนักกฎหมาย จนคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายต้องออกมาอธิบายว่ามติดังกล่าวเป็น “เสียงส่วนใหญ่”
มติของคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายเมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นมติทไี่ ม่ฟงั แม้กระทัง่ เสียงของ
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 มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างน้อย 2 คน ทีใ่ กล้ชดิ หรือเคยท�ำงานให้กบั กลุม่ ธุรกิจสารเคมีเกษตร
มาก่อน
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มกราคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติทบทวนการควบคุมพาราควอตจากข้อมูลค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
กุมภาพันธ์ คณะกรรมการแข้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง พิจารณาหาข้อสรุปการควบคุม
3 สาร แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ให้ตั้งคณะท�ำงานชุดเล็ก 2 คณะ เพื่อพิจารณาข้อมูลทางวิชาการและวิธีการทดแทน คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแนะรัฐบาลก�ำหนดพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือ
มีไว้ในครอบครอง สภาเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์เสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยกระดับการควบคุม 3 สาร เป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 และยกเลิกการใช้ภายในปี 2562 แพทยสภา เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าเห็นชอบกับมติ
ยกเลิกการใช้ 3 สาร เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษทีม่ อี นั ตรายร้ายแรง 686 องค์กร ยืน่ ข้อเรียกร้องต่อประธานกรรมการ
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
กันยายน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ถึงความชัดเจนในแนวคิดทีจ่ ะยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดในภาคเกษตร
ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร แต่ต้องหาทางในการท�ำเรื่องเกษตรอินทรีย์ สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมทั้ง 3 ชนิด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงหนุน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบนสารพิษอันตรายเต็มที่
ตุลาคม คณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติแบน 3 สารพิษที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด รัฐบาลสหรัฐฯ (เท็ด แมคคินนี ผู้ช่วย
รัฐมนตรีเกษตรเพือ่ การค้าและกิจการเกษตรต่างประเทศ) แทรกแซงกิจการภายในประเทศไทย เพือ่ ประโยชน์ของบรรษัทเทคโนโลยี
ชีวภาพ
พฤศจิกายน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยอมรับว่าเกษตรกรกังวล
มากว่าจะใช้สารใดมาทดแทน และจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างไร ดังนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย และจะหาข้อมูล
เพิ่มเติมยืนยันว่าการแบน 3 สารเคมี ยังยึดตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลตั้งแต่วัน
ที่ 1 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป สภาผูแ้ ทนราษฎร ลงมติดว้ ยเสียงเอกฉันท์ 423 ต่อ 0 เห็นชอบรายงานและข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ยืนยันการแบนสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ความเสีย่ งสูง 3 ชนิด คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ทีม่ ี นายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ รมว.
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมมีมติเลื่อนการแบน 2 สารเคมี พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสออกไปอีก 6 เดือน
รศ.จิราพร ลิมปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ประกาศลาออกจากการเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย

แบน 3 สาร: ชัยชนะขั้นแรกของการสร้างระบบเกษตรยั่งยืนและอาหารสุขภาวะ

ผลจากการขับเคลือ่ นเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายมีมติ “จ�ำกัด” การใช้สาร
ก�ำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซตตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2562 และต่อมามีมติ “ยกเลิก” การใช้สารก�ำจัดวัชพืช
ชนิดพาราควอตและสารก�ำจัดแมลงชนิดคลอร์ไพริฟอส เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563
“ทีป่ ระชุมมีขอ้ สรุปตามเสียงส่วนใหญ่ 17 ท่าน ทีเ่ ห็นด้วยกับการคงมติยกเลิกใช้และห้ามครอบครอง
สารเคมีทางการเกษตร 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่จะเริ่ม
มีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 โดยไม่เลือ่ นออกไปตามข้อเสนอของนายกลินท์ สารสิน ประธานสภา
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หอการค้าแห่งประเทศไทย ทีเ่ สนอให้เลือ่ นการบังคับใช้ออกไปถึงสิน้ ปี 2563 ส่วนวัตถุอนั ตรายไกลโฟเซต
ให้ใช้มาตรการจ�ำกัดการใช้ตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561”
ค�ำกล่าวของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2563 เป็นเหมือนชัยชนะขัน้ ต้นของการต่อสูเ้ พือ่ ให้ประเทศไทยแบนสารเคมีทางการเกษตรทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง 3 ชนิดดังกล่าว และเป็นแสงแห่งความหวังของภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการสร้างระบบเกษตรที่
ยั่งยืน ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่
5 เมษายน 2560 ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้มีมติ
ให้ออกประกาศยกเลิกการน�ำเข้าและการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงจ�ำกัดการใช้ไกลโฟเซต
อย่างเข้มงวด หลังจากนั้นเป็นต้นมา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรกรแห่งชาติ เครือข่าย
สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ สภาเภสัชกรรม แพทยสภา ฯลฯ ก็พากันแสดงท่าทีสนับสนุนมติดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล การยื่นข้อเรียกร้อง การออกแถลงการณ์ ไปจนถึงการชุมนุมหน้า
ท�ำเนียบรัฐบาล
ถึงแม้ในเวลาต่อมา กลุม่ ธุรกิจสารเคมีเกษตรยังคงเดินหน้าเพือ่ ล้มเลิกหรือยืดระยะเวลาการแบนออก
ไป แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ ดังเช่นในวันที่ 28 กันยายน 2563 คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติ 20 ต่อ 4 เสียง
ให้แบนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสต่อไป โดยให้เหตุผลว่า
“การประชุมหลายครั้งที่ผ่านมามีข้อมูลทางวิชาการรองรับเพียงพอแล้ว และจะไม่มีการรับเรื่องร้อง
เรียนอีก ส่วนเรือ่ งการหาสารทดแทน กรมวิชาการเกษตรจะรับไปด�ำเนินการ แต่ตอนนีส้ ารทดแทนโดยตรง
ยังไม่มี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ จะพยายามหาสารทดแทนที่ราคาไม่สูง
ถึง 30-40% และจะไปเน้นที่การเพิ่มมูลค่าพืชผลในตลาด ซึ่งจะเร่งด�ำเนินการเพื่อให้เกิดความตื่นตัวใน
การท�ำเกษตรแบบไร้สารเคมี”
แม้การยกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสจะเป็นความส�ำเร็จอย่างหนึง่ ของการควบคุมสาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ อี นั ตรายสูง แต่สงิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างทางสะท้อนให้เห็นปัญหาของโครงสร้างการ
ก�ำกับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ของเครือข่ายฯ โดยกลไกสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ มีมติที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ โดยมติที่ 5.5 เป็นการสะท้อนโดยตรงและมีฉันทามติให้มีการแก้ไข
ปัญหาสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื ตลอดห่วงโซ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างกฎหมาย จนน�ำมาสูก่ ารยก
ร่าง ‘พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื พ.ศ....’ ซึง่ ก�ำลังด�ำเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน
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เมษายน นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ท�ำหนังสือถึง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศในการก�ำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4 เครือข่ายสนับสนุน
การแบนสารพิษทีม่ อี นั ตรายร้ายแรง ยืน่ หนังสือถึงนายสุรยิ ะ จึงรุง่ เรืองกิจ เพือ่ คัดค้านการเลือ่ นการแบนสารพิษ นายสุรยิ ะ จึงรุ่งเรืองกิจเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปตามเสียงส่วนใหญ่ 17 ท่านที่เห็นด้วยกับการ
คงมติยกเลิกใช้และห้ามครอบครองพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส โดยไม่เลื่อนออกไป ส่วนไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจ�ำกัดการใช้
พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร บริษัทชินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น ผู้น�ำเข้าสารเคมีรายใหญ่
ยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตร และอธิบดี
กรมวิชาการเกษตร โดยมีค�ำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะผู้ฟ้องได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว
สิงหาคม มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคและมูลนิธชิ วี วิถใี นฐานะตัวแทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื ยืน่ ร้องสอดคดีชนิ เจน
ทา-บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศแบนสารพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส เนื่องจากเห็นว่าการออก
ประกาศแบนสารเคมีทั้ง 2 ชนิด พาราควอตและสารคลอร์ไพริฟอส เป็นการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับข้อมูลวิชาการความเป็น
อันตรายร้ายแรงและผลกระทบจากการใช้สารเคมีทั้ง 2 ชนิด ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 มาตรา 18 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทย์จาก 3 โรง
พยาบาล ในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ กาญจนบุรี และนครสวรรค์ แถลงเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องพาราควอตและไกลโฟเซตตกค้างในซีรั่ม
และขี้เทา เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชน หลังจากที่สมาคมวิทยาการวัชพืชกล่าวหาว่างานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลเท็จ
ซึ่งไม่เป็นความจริง
กันยายน นักข่าวรอยเตอร์ส เผยแพร่รายงานพิเศษ กรณีรฐั บาลไทยถอนค�ำสัง่ แบนสารเคมีกำ� จัดวัชพืชไกลโฟเซตปีทแี่ ล้วเกีย่ วพัน
จนท.สหรัฐฯ และบริษทั เอกชนซึง่ หาทางล็อบบี้ รมช. นายกฯ ไทย Carey Gillam ผูเ้ ขียนหนังสือ White wash เปิดโปงเบือ้ งหลังและ
หลักฐานความร่วมมือระหว่างบริษัทไบเออร์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ล้มการแบนไกลโฟเซตในประเทศไทย เครือข่าย
เตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื (THAI-PAN) ยืน่ คัดค้านทบทวนการแบนสารพิษพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส พร้อมเปิดหลักฐาน
สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย และเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองใช้คำ� กล่าวอ้างบิดเบือนข้อมูลต่อกรรมการวัตถุอนั ตราย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตรวจพบสารพาราควอตในน�้ำปูถึงร้อยละ 33 จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ และเรียกร้องให้
คณะกรรมการวัตถุอันตรายยืนยันแบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ตัว คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเอกฉันท์ 20 เสียง ต่อ 4
ให้แบนพาราควอตและคลอร์โพริฟอสต่อไป
พฤศจิกายน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื จัดประชุมวิชาการเพือ่ เตือนภัยสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื 2563 ภายใต้หวั ข้อ
“ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย” สมาคมวิทยาการวัชพืช จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ภายใต้
หัวข้อ “ก้าวต่อไปอย่างไร...เมื่อเกษตรกรไทยไร้พาราควอต”

ช่วงปี 2564

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�ำที่คิดได้เก่งจริงไม่ได้มีอะไรมาก ค�ำว่า “วัตถุอันตราย”
สารพิษ 3 ตัวได้มีการยกเลิกไปแล้ว 2 ตัว คือ พาราควอตและคลอร์ไพรริฟอส ยังเหลือไกลโฟเซตที่เป็นตัวส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดมะเร็ง
เต้านม
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กฎหมายความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช: ชัยชนะขั้นต่อไปที่มุ่งหวัง

ร่าง ‘พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื พ.ศ....’ เกิดจากกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากทุกภาคส่วนรวมถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจสารเคมีเกษตร และมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในเบือ้ งต้นแล้ว มีหลักการส�ำคัญ 3 ประการเพือ่ ให้การควบคุมสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1) ระวังไว้ก่อน 2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 3)
โปร่งใส ตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติส�ำคัญที่แตกต่างจาก พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานทีพ่ ิจารณาอนุญาต โดยมีหน่วยงานทีค่ ้มุ ครองสุขภาพและสิง่ แวดล้อมเป็นสัดส่วนหลัก, เปลีย่ น
ไปใช้ระบบ Positive List  ประกอบกับมีเกณฑ์ในการยกเลิกสารทีช่ ดั เจน, มีระบบรายงานข้อมูลการเคลือ่ น
ย้ายและการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชตลอดห่วงโซ่ จนถึงการจัดการซากบรรจุภัณฑ์, ควบคุมการโฆษณา
และส่งเสริมการตลาดตามหลักสากล, มีระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร การตกค้างใน
ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม และกระจายอ�ำนาจให้ท้องถิ่นสามารถก�ำหนดระดับการควบคุมที่เข้มงวดกว่า
กฎหมายกลางได้ตามสถานการณ์และนโยบายของแต่ละท้องที่
ในช่วงที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนเพื่อยกเลิก
3 สารพิษ จนกระทั่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ท�ำความเห็นเสนอคณะ
รัฐมนตรีให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร โดยพิจารณาจากร่างพระราช
บัญญัติฉบับนี้ เช่นเดียวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการ
ใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร และมีการบรรจุเรื่องการจัดการสารเคมีทั้งระบบในแผน
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปกฎหมายควบคุมสารเคมีก�ำจัดศัตรู
พืชในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ปี 2564
แม้กระนั้น ก็ยังมีข้อติดขัดบางประการเกี่ยวกับหน่วยงานรับผิดชอบ และการคัดค้านจากผู้ที่
เสียผลประโยชน์จากการยกเลิกและจ�ำกัดการใช้ 3 สารพิษ ดังนั้น ภาคีเครือข่ายฯ จึงยังต้องเดิน
หน้าขับเคลื่อนกฎหมายที่จะเอื้อให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการก�ำกับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชทั้ง
ระบบ ซึง่ ต้องการความร่วมมือจากประชาชนทุกคน เพือ่ ร่วมกันสร้างระบบเกษตรทีย่ งั่ ยืนและอาหาร
สุขภาวะ พร้อมส่งต่อผืนแผ่นดินที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นถัดไป

269

Green Hospital
การพัฒนา
นโยบาย
โรงพยาบาล
อาหารสุขภาวะ
วรลักษณ์ คงหนู ทีมโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการ
บาทหลวงวุฒิชัย อ่องนาวา 1
ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา 2
สุชาญ ศีลอ�ำนวย 3
สุธิดา แสงสว่าง

โครงการสถานีเกษตรแบ่งปันราชบุรี
โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
3
มูลนิธิเอ็มโอเอไทย
1
2
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Green Hospital
การพัฒนานโยบายโรงพยาบาลอาหารสุขภาวะ
ต้นทุน 10 ปี สู่การพัฒนานโยบายโรงพยาบาลสีเขียว 4

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. ได้สร้างต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนานโยบายโรงพยาบาล
อาหารสุขภาวะไว้ในพืน้ ทีอ่ ย่างมากมาย ทัง้ การสนับสนุนให้ผผู้ ลิตเลิกใช้สารเคมีในการปลูกผักผลไม้เพือ่ ให้มอี าหาร
ที่ปลอดภัยน�ำเข้าสู่ครัวโรงพยาบาล และการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ จากการท�ำงานที่
ผ่านมา ภาคีในพืน้ ทีข่ องแผนอาหาร สสส. และกระทรวงสาธารณสุข มีขอ้ ค้นพบทีส่ ำ� คัญจากการท�ำงานโรงพยาบาล
สีเขียวจ�ำนวน 25 แห่ง ดังนี้
1. ต้นทุนของนโยบายโรงพยาบาลสีเขียว มีจุดแข็งและต้นทุนที่จะขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจชุมชน ทั้งในด้าน
นโยบายตัง้ แต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบนั ทีส่ อดคล้องกับนโยบายในระดับสากลคือเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
รวมถึงมีการวางระบบกลไกที่ดี มีบุคลากร เครื่องมือ/ชุดความรู้ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
2. เศรษฐกิจอาหารโรงพยาบาล งบประมาณค่าอาหารรายหัวส�ำหรับผู้ป่วยมีมากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนได้ มูลค่าการจัดซื้ออาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 682 แห่ง
อยู่ที่ประมาณ 939 ล้านบาท เป็นการซื้อขายอาหารปลอดภัยประมาณ 775 ล้านบาท เป็นการซื้อเนื้อสัตว์ร้อยละ
45.1 ผักปลอดภัยร้อยละ 17.9 และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 12.8
รายการวัตถุดิบอาหาร - มูลค่าการจัดซื้อฯ
ผักปลอดภัย, 17.9%
138,842,336 บาท
ผลไม้ปลอดภัย, 6.9%
53,793,389 บาท

25.2%

รพท.(S,M1) รพช.แม่ข่าย
รพช.
(M2)
ขนาดใหญ่
(F1)

(167,322 บาท)

รพศ.(A)

5.3%

17.3%
(17,189,395 บาท)

13.0%

(5,300,557 บาท)

ไข่ปลอดภัย, 6.0%
44,622,167 บาท

39.0%

(12,935,352 บาท)

ไข่ปลอดภัย, 6.0%
349,627,632 บาท

% การซื้อวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ จำ�แนกตามขนาด รพ.

(24,974,383 บาท)

ข้าวปลอดภัย, 11.3%
87,752,964 บาท

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

(38,655,141 บาท)

เกษตรอินทรีย์, 12.8%
99,222,150 บาท

รพช.
ขนาดกลาง
(F2)

0.2%
รพช.
ขนาดเล็ก
(F3)

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การเรียกชื่อ “โรงพยาบาลสีเขียว” มีความเป็นมาตั้งแต่การขับเคลื่อนงานของแผนอาหารเรื่องอาหารที่ปลอดภัยในพื้นที่โรงพยาบาล
โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งด�ำเนินงานมามากกว่า 10 ปี และได้ผนวกรวมเรื่องคุณค่าโภชนาการ การลดหวาน
มัน เค็ม ในเมนูอาหารผู้ป่วย จึงได้เสนอให้ใช้ชื่อ “โรงพยาบาลอาหารสุขภาวะ” อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ยังมีทั้งสองค�ำ และจะได้
มีการพัฒนาค�ำที่ใช้ร่วมกันต่อไป

4

271

3. ตลาดสีเขียวของโรงพยาบาล มีการจัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จ�ำนวน 338 แห่ง

(ร้อยละ 49.56), เดือนละ 1 ครั้ง จ�ำนวน 71 แห่ง (ร้อยละ 10.41) และอื่นๆ เช่น ปีละ 1 ครั้ง,
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง, จัดทุกวันยกเว้นเสาร์-อาทิตย์, หรือจัดทางออนไลน์ทุกวัน รวม 122 แห่ง
(ร้อยละ 17.89)
มีขอ้ สังเกตว่า ตลาดเขียวในโรงพยาบาลทีม่ มี ากถึง 338 แห่ง เป็นการท�ำงานบูรณาการระหว่าง
2 โครงการ คือ โครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข กับ โครงการ Green & Clean
ของกรมอนามัย ท�ำให้มที งั้ การจัดหาวัตถุดบิ ปลอดภัยมาท�ำอาหารให้ผปู้ ว่ ย และการน�ำตลาดสีเขียว
เข้ามาสู่โรงพยาบาล โดยมีเกณฑ์ชี้วัดข้อหนึ่งว่าบุคลากรในโรงพยาบาลหรือประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการมีช่องทางในการเข้าถึงอาหารปลอดภัย
4. เปรียบเทียบมูลค่าการซื้อวัตถุดิบปลอดภัย ในปีงบประมาณ 2562 กับ 2563 พบว่า
มูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัยประเภท เนื้อสัตว์ ไข่ ข้าว ผลไม้ และผัก เพิ่มขึ้น 30 กว่าล้านบาท
แต่มีข้อสังเกตว่า วัตถุดิบที่มีการจัดซื้อเพิ่มขึ้นคือเนื้อสัตว์ ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ มีการจัดซื้อลดลง
เพราะผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาล

5. เส้นทางการเชื่อมโยงเมนูอาหารในโรงพยาบาลกับผลผลิตชุมชน และการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลสีเขียว

เริ่มตั้งแต่มีการจัดท�ำเมนูล่วงหน้า - ท�ำแผนการจัดซื้อ - นักวิชาการร่วมกับเกษตรกรก�ำหนด
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�ำนวยให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อจัดจ้างของได้
หลากหลาย แต่ปัญหาคือการเบิกจ่ายล่าช้า ต้องใช้เวลา 30 วัน ถึง 3 เดือน ท�ำให้เกษตรกรขาด
สภาพคล่อง และทางโรงพยาบาลรู้สึกว่า การต้องส่งอาหารตรวจความปลอดภัย เสียค่าใช้จ่ายสูง
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจากคนกลางมีราคาสูงกว่าปกติ เกษตรกร
ถูกกดราคา และถ้าโรงพยาบาลใช้วิธีการจัดซื้อแบบ E-Bidding (การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
เกษตรกรจะเข้าไม่ถึง
ในส่วนของช่องว่างหรือปัญหา จะพบว่าฝั่งเกษตรกรมีอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องผลผลิตไม่
เพียงพอ ส่งไม่ทัน ไม่หลากหลาย ไม่ตรงตามมาตรฐาน ปัญหาเรื่องสถานที่จัดเก็บและการขนส่ง
ขาดความรู้และเทคโนโลยี ขาดการรวมกลุ่ม ขาดเงินทุนส�ำรองและการประกันราคา ช่องทางการ
ขายไม่หลากหลาย การรับรองคุณภาพล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง ไปจนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศ
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Supply

ระบบการผลิต+รับรอง + จัดเก็บ-บรรจุภัณฑ์+ขนส่ง+การตลาด
ตลาดกลาง:
Green
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร
Market
สหกรณ์ เกษตรกร
ทะเบียนผลผลิต
พ่อค้าคนกลาง ซื้อ
& แผนการปลูก
ครัว รพ. รร. ตลาด
ที่สอดคล้องกับ
ศพด.
เมนูอาหาร รพ.
Green
รร. ศพด.
Corner
สหกรณ์
รพ. รร.
GAP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Demander
รพ.มีงบจัดซื้อวัตถุดิบ
อาหาร 939 ล้านบาท/ปี

ค่าอาหารรายหัวต่อวัน
สามัญ 50-160 บาท
พิเศษ 100-260 บาท

อาหารผู้ป่วยสามัญต่ำ�กว่า 90-100 บาท
ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออาหารอินทรีย์
ปัญหาที่ตัวบุคลากร
จนท.ไม่รู้แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์

Green Procurement
• เมนูล่วงหน้า 2 เดือนที่สอดคล้องกับ
แผนการผลิตของเกษตรกร
• แผนจัดซื้อ/จัดจ้างวัตถุดิบอาหาร
• กำ�หนดราคากลาง+ชนิดอาหารที่จะซื้อ
: ข้าวสาร ไข่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์โดยนัก
โภชนาการ รพ.+เกษตรกร
พรบ.พัสดุ พ.ศ.2560 มาตรา 56 (รพ.)
7 ขั้นตอน ใช้เวลา 7 วัน - 3 เดือน
รพ.เบิก-จ่ายล่าช้า
เสียค่าใช้จ่ายสูงในการส่งตรวจวัตถุดิบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดซื้อผ่านคนกลาง
ราคาสูงกว่าปกติ +
เกษตรกรถูกกดราคา
จัดซื้อวิธี E-bidding
เกษตรกรรายย่อยเข้าไม่ถึง

6. Best Practice: ต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียว (อาหารสุขภาวะ) ได้แก่

1. ราชบุรีโมเดล: เกษตรอินทรีย์ชาวบ้านสู่โรงพยาบาลสีเขียว กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนผึ้ง
2. ลับแลโมเดล: การจัดการอาหารอินทรีย์ในโรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
3. ลพบุรีโมเดล: การขยายผลต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียวอาหารอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่นโยบาย
จังหวัด
4. โรงพยาบาลเชียงแสน: พื้นที่ดาวเด่นชุมชนอาหาร โหนดโรงพยาบาล ปี 2563
ความท้าทายในการพัฒนาต้นทุนของแผนอาหารในขณะนี้ คือการขยายผลให้เกิดโรงพยาบาลสีเขียว
หรือโรงพยาบาลอาหารสุขภาวะในพื้นที่โรงพยาบาลอ�ำเภอทั่วประเทศทั้ง 720 แห่ง

การพัฒนานโยบาย: น�ำอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล
สร้างเศรษฐกิจชุมชนและการบริโภคเพื่อสุขภาวะ

การท�ำงานร่วมกันต่อไปทั้งในระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนนโยบาย มีประเด็นการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญอยู่
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 ที่จะเติบโตขึ้นจากการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล การ
รวมกลุ่มเกษตรกรสู่วิสาหกิจชุมชน และการสร้างอาชีพด้านอาหาร
5. การเฝ้าระวังและก�ำกับติดตาม เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง
จากกระบวนการจัดการความรู้ “โรงพยาบาลสีเขียวอาหารสุขภาวะ” สู่การขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับภาคี
แผนอาหาร ที่ผ่านมา ได้มีการจัดท�ำข้อเสนอต่อ 4 หน่วยงาน/องค์กร คือ
1. ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมระบบอาหารชุมชนสีเขียว
และเกษตรอินทรีย์
2. ข้อเสนอต่อโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข
3. ข้อเสนอต่ออนุกรรมการกระจายอ�ำนาจ
4. ข้อเสนอต่อ สสส. ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเคลื่อนนโยบาย
มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ดังสรุปไว้ในตารางด้านล่าง
ข้อเสนอต่อหน่วยงาน/องค์กร

ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

1. ข้อเสนอต่อกระทรวงเกษตรฯ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่ง
เสริมระบบอาหารชุมชนสีเขียวและเกษตร
อินทรีย์

• มีระบบประกันราคาด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อรับซื้อผลผลิตสู่ ศพต. รร. รพ.
• จัดให้มีราคากลางอาหารอินทรีย์ของท้องถิ่น
• Lean ระบบการรับรองคุณภาพผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีการร่วมออกแบบระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ระดับท้องถิ่นที่รวดเร็ว เกษตรกรเข้าถึงง่าย มีหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการต่อเนื่อง เช่น สภาเกษตรกร
• มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และแจ้งให้ รร. รพ. ทราบ
• ยกระดับตลาดสีเขียวท้องถิ่นที่สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกร
• จัดให้มีสถานที่กลางของท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานในการจัดเก็บผลผลิตเกษตรอินทรีย์
• ขับเคลื่อนให้เกิดระบบชุมชนอาหารใน unit ต�ำบล

2. ข้ อ เสนอต่ อ รพ. และกระทรวง
สาธารณสุข

• Lean ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ลดระยะเวลาการเบิก - จ่ายเงินค่าสินค้าให้เกษตรได้ ภายใน 7 วัน หรือ
ไม่เกิน 1 เดือน
• ยกเว้นการ E-bidding
• เพิ่มความถี่ในการจัดเมนูอาหารอินทรีย์และอาหารพื้นบ้านอย่างน้อย 3 มื้อต่อสัปดาห์ และค่อยๆ เพิ่ม
ขึน้ จนครบ 7 วัน โดยตัง้ เป็นตัวชีว้ ดั มูลค่าการจัดซือ้ วัตถุดบิ อาหารอินทรียแ์ บบขัน้ บันได เช่น ในปีที่ 1 อย่าง
น้อย 50%
• ก�ำหนดระเบียบค่าอาหารผูป้ ว่ ยสามัญในการจัดซือ้ อาหารอินทรีย์ 160 บาท /คน/วัน โดยไม่มกี ารก�ำหนด
รายหัวขั้นต�่ำ (ต�่ำกว่า 160 บาท)
• ควรมีการก�ำหนดต�ำแหน่งแม่ครัวใน รพ. อัตราส่วน ผู้ป่วย 15 คน ต่อ แม่ครัว 1 คน โดยใช้งบประมาณ
เงินบ�ำรุง
• สร้างพื้นที่เรียนรู้อาหารเป็นยา
• พัฒนาระบบ Wellness Center ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ให้มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านโภชนบ�ำบัดและ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. ข้ อ เสนอต่ อ อนุ ก รรมการกระจาย
อ�ำนาจ

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

4. ข้อเสนอต่อ สสส. สนับสนุนการวิจัย
เพื่อการเคลื่อนนโยบาย

• การประเมินผลกระทบจากการด�ำเนินงานต้นแบบ รพ.สีเขียว 25 แห่ง สสส. ต่อระบบเศรษฐกิจอาหาร
สีเขียว และสุขภาพชุมชน
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นอกจากนี้ ยังมีการยกร่าง โมเดลต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียว จากโรงพยาบาล 4 แห่ง ที่ภาคี
แผนอาหารเข้าไปท�ำงานด้วย ได้แก่
1. ราชบุรีโมเดล: เกษตรอินทรีย์ชาวบ้านสู่โรงพยาบาลสีเขียว กรณีศึกษาโรงพยาบาลสวนผึ้ง
2. ลับแลโมเดล: การจัดการอาหารอินทรีย์ในโรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
3. ลพบุรีโมเดล: การขยายผลต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียวอาหารอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่
นโยบายจังหวัด
4. โรงพยาบาลเชียงแสน: พื้นที่ดาวเด่นชุมชนอาหาร โหนดโรงพยาบาล ปี 2563
โมเดลที่เกิดขึ้น ท�ำให้เห็นความเชื่อมโยงของผู้คนที่ก่อเกิดเป็นชุมชนอาหาร อย่างเช่นกรณี
เชียงแสนซึ่งมูลนิธิเอ็มโอเอไทยเข้าไปท�ำงานด้วย ท�ำให้เกิดพลเมืองอาหารทั้งคนในชุมชน ผู้ป่วย
ญาติผู้ป่วย ซึ่งกลายมาเป็นแกนน�ำส�ำคัญในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสีเขียว
แผนอาหาร สสส. คาดหวังว่าโมเดลเหล่านีจ้ ะเป็นต้นแบบการเรียนรูส้ �ำหรับใช้ในการออกแบบ
การขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และน�ำไปสู่การพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โรงพยาบาลสีเขียวให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป
(ร่าง 1) ต้นแบบโรงพยาบาลสีเขียว เพื่อการขยายผลสู่ รพ. ระดับอ�ำเภอ
ต้นแบบ รพ.สีเขียว (ร่าง 1)
โหนด รพ. สสส.
• Green Community
- อาหารอินทรีย์ ผักผลไม้ ไข่
		 และข้าวสาร
- คุณภาพอาหาร PGS
- การรวมกลุ่มเกษตรกร
		 สู่วิสาหกิจชุมชน
• Green Hospital & Green
Procurement ยกระดับ Green
Market & Green Corner
• Food Literacy : กินอาหารเป็นยา
• เศรษฐกิจอาหารชุมชน
• การเฝ้าระวังและก�ำกับติดตาม
Sandbox : ต้นแบบ รพ.สีเขียว

ผักผลไม้ ข้าวสาร เนื้อสัตว์ เครื่องปรุงรส อาหารแปรรูป มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารฯ

โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
โครงการ Green & Clean Hospital (ระดับดีมาก Plus)
เกณฑ์การประเมินระดับดีมาก Plus
โรงพยาบาลมีการด�ำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่ ดังนี้
1. มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ำมาปรุงประกอบอาหารและอาหารแปรรูป โดยด�ำเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เช่น
ผักและผลไม้ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาตรฐาน PGS มกอช. หรือ GAP
2. มีการตรวจสอบสารปนเปือ้ นและสารตกค้างในวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาปรุงประกอบอาหารและ
อาหารแปรรูปอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีการก�ำหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบ และการ
สอบความปลอดภัยอาหารหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย
ด้านอาหาร (Mobile Unit) ในการตรวจวัตถุดิบเพื่อคัดกรองก่อนประกอบอาหารเบื้องต้น
3. โรงพยาบาลมีการจัดท�ำเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน
4. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และประสานกับร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือ
กลุ ่ ม เกษตรที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง เช่ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ ่ ม แม่ บ ้ า น กลุ ่ ม สตรี หรื อ
เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองเข้าเสนอราคาด้วยตนเอง
5. ด�ำเนินการจัดตลาด Green Market ของโรงพยาบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
รายงานการประชุม “เวทีพัฒนานโยบายโรงพยาบาลสีเขียว” วันที่ 21 กรกฎาคม 2564, วันที่ 16 สิงหาคม 2564
และวันที่ 28 กันยายน 2564 ทางแอปพลิเคชัน ZOOM
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Food Policy
Service Design:
The Cases
of Thai Health 1
Food Program
By Wallapa van Willenswaard2  and
Integration Project 2020 Team3

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 Community 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.
1
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Food Policy Service Design:
The Cases of Thai Health Food Program
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
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.

4
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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 affordability 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

Nutrition, Food Safety and Food Security
are the three pillars of the Food Program.

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 ?)
5
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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.

School
node

Hospital
node

Producer
node

Consumer
node

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

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 Program.
8
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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-nutrition. 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, opportunities 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 participatory design towards an affordable healthy diet for all.
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.
11
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Food citizenship - Food literacy
– Food community (‘three foods’)

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:

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 responsibility 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.
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.
15

283

“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 Integration 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”.

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

17
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As mentioned, food citizenship must exist in a context of group dynamics and co-responsibility 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 approach, 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, following 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 District19 Hospital in Chiang Rai Province

Chiang Saen Hospital is a district hospital 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:

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].
18
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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).

First Case Study: Ban Chom Phra School Network in Surin
Province
By Dek Thai Kaem Sai Implementing Project20
Physical Environments and Local Problems

Chom Phra district consists of 9 subdistricts with a total of 105 villages, most of which are farming 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.
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.

20
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Organic and Chemical-free Agriculture Surin Province
Organic
agriculture area
2 villages per
subdistrict

1999

Adopt the
ACFS’ organic
standard

2004

Age-suitable
Nutrition program

2013-2014

Food management system in 3
subdistricts in chom Phra district,
as part of the National Health
Assembly’s resolution

2014-2017

2018-Present

Dek Thai Kaem Sai Project
(Healthy School Children Project)

School-Community
Safe Food
Consumption
Program
Mechanism of the
Chom Phra District
Quality of Life
Development
Committee

182 schools (kindergarten - 9th grade)
in the networks of the Office of Basic
Education Commission and the Department
of Local Administration
North

Central

South

Ban Chom Phra
School

Northeast

The connecting point between Surin province’s
organic agriculture program and the Dek Thai Kaem
Sai project to promote organic products / safe food
in the schools

2015-1018

Promote organic products / safe
food in school lunch programs

2019-2020

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 challenges 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 protection, 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 assistants 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 Phromta, 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.
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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-community; 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.
Children and community members can have safe food to eat
Product management cechanism
School-community product
management mechanism

Farmers groups
Working group
on organic agriculture
for school lunches

Subdistrict level mechanism
District level mechanism
Work through the Subdistrict Quality Work through the District Quality of
of Life Development Commitee
Life Development Committee

Schools

Subdistrict
common menus
District
common menus

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.
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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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National strategies/
National Nutrition
Thai Health Promotion 5-year Action
Plan
Foundation
Relevant ministerial policies
Provincial strategies
Thai Health Promotion
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Surin
Foundation’s
agencies
province
strategies Knowlegde
Farmers groups
in 9 subdistricts

Provincial strategies
Nong
Sanit

Muang
Ling

Lum
ravee

Chom Phra
Kindergarten

40
participating
schools

Chom Phra district

Pen
Suk

Mechanisms of the District and Subdistrict Quality
of Life Development Committees
The Chom Phra District Declaration on “safe food in
schools and communities”
Chom
Phra
5 schools

Bu
krang

Chum
Saeng

Ban Kham
Ban Chom
Tawee Kham
Ratsadon
Phra School
Wittaya School
School
Ban Chom Phra School Food Community

Krahad

Ban
Phue

Trimitr
Wittayasan
School

Architectural Structure of the Ban Chom Phra School Food Community

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.

292

Thus, the actors and their service involved in this emerging new food community operate on multi-levels: 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 diagnosed 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 administrative policy and policy at the district level, the District Life Quality Development Agency.

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.

21
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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, temple 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.

Sa Kaeo
Province

Thai Health
Promotion Foundation
(47 projects)

Lopburi
Province

MOA
Thai

Chiang
Khong District

Chiang Rai
Province

Wiang Kaen
District
Chiang Saen District
(72 vilages in 6 sub-districts)

Uttaradit
Province
Lampang
Province

1. Create a space for food and an ecosystem for the
community’s food supply chain
2. Intergrate the cooperrative networks to push for
safe food in hospitals and for all consumers
3. Connecting the model for the food community to
consumers and policy mechanisms
4. Pushing for measures, policies and drafting of
the 10-year Healthy Food Strategy

Chiang Saen Academy
Sop Kham
Schools Ban
Public daycare
Chiang Saen
Hospital
(F3:30 beds)

Non-Formal and Informal Education
Municipality
Local
government
District Life Quality
agencies
Development Agency
Subdistrict hospitals

Chiang Saen
Food Community

Phrathat Chedi Luang
Wiang sub-district
Temples Phrathat Pha-ngao
Wiang sub-district

Moo 6, Pasak subdistrict
Moo 10, Mae Nguen subdistrict
Moo 2,
Communities
Wiang subdistrict
Ban Sopkham Moo 5,
Wiang subdistrict

Farmer groups/
community enterprises

3. Develop and 4. Deliver

Rim Kong Community Soi 8
Wiang Subdistrict

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.
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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 enterprises.
The MOA, Implementing Project, enables people with natural farming practices to form a collective, 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 approximately 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 family 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
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.
22
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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 Implementing Project partner of ThaiHealth Food Program. Subsequently, the hospital signed a memorandum 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 sharing 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” occasionally 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 extension 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 people 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 distribution 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 chemical 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
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.

Ref. Design methods for developing services paper by Technology Strategy Board and Design Council
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 embodies principles like community building, risk sharing, and ecological sustainability. These principles help to address many
social, economic, and ecological inequalities and challenges
25
27
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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 hospitals 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 partnerships with local farmers. These innovative activities and services of local initiatives are enhancing relationships 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. Conventional 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 community 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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Co-Creating ThaiHealth Food Policies
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1. Abstract.

For more than 15 years we have received once a week at our doorstep, in the early morning, 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 (ThaiHealth) 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 International (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 Project 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 affordable 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 participation 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 invited 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:

305

“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 sustainability, 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 Consumption 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 sustainable 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.

Honorary Professor at the Politecnico di Milano; universities in Barcelona and London; guest Professor at Tongji
University, Shanghai.

2
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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 collaboration.
“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 Guarantee 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).
Senior lecturer at MIT, and founder of the Society for Organizational Learning (SOL).
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.
3
4
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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 Distribution” 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 Agriculture, 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.

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).

6
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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”.

Table 1 – Knowledge mapping
Inter-disciplinary
Collaboration
Philosophy
Applied sciences
Anthropology

Meta-analysis Knowledge mapping
Application of Knowledge systems
Worldviews
Academic research & knowledge systems
Local wisdom & social innovation

Systems thinking
Food systems
approach
Traditional paradigms
Existing paradigms
New paradigms

Time line

Participatory Policy Development

Food Program
Planning &
Management

Academic
Integration
analysis
Project
Surveys
Action research
Consumer
engagement
Food Café
Practices Case studies Monitoring & Evaluation
Prototypes Principles
Data Analysis
Proposed common (transversal) social innovation principles:
Food literacy – Food citizenship – Food Community (”3 foods”)
Alternative Food
Scaling
Academic
Networks
opportunities
recommendations
micro meso macro
Input in Food Program policy development
ThaiHealth 10 Years Food Program 2022 – 2032

Past achievements
Existing situation
Design for social
innovation
Support for
experimentation
Policy formulation

Food security
Local initiatives and
producer networks
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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 “institutional consumers” like hospitals and schools. Connections are built by means of strategic  communication 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.

313

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 reduction 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, pages 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 systems 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. mental, 3. social, and 4. spiritual health (on spiritual health see Chuengsatiansup, 2003). A new, 5th, dimension 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 ecosystems.

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:

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).

7
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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.

Table 2 – Food Program partners selected for development
of prototypes with scaling potentiality. Matrix provides framework for case studies.
Description
of case studies
Prototypes
1. Green district
hospitals

Social
innovation
characteristics
and “cultural
capital”

Hypothesized future scaling perspectives /
advocacy issues

To be
determined by means
of case studies.
Followed by articulation 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.
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Description
of case studies
Prototypes
2. “Healthy lunch”
schools

Social
innovation
characteristics
and “cultural
capital”

Hypothesized future scaling perspectives /
advocacy issues

To be
Green procurement can enable application of “healthy meal”
determined by means practices to all district hospitals and schools.
of case studies.
Followed by articulation of prototypes.

3. Community
enterprises of local
producers

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.

4. Urban consumers’
initiatives

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.

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

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

6. Young Food program

Friendships, confidence and emerging sense of
entrepreneurship strengthens awareness and self-organization.
This also enables new modes of communication via social
media.
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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 Food Citizens Report

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).
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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.
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.
8
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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:

Table 3 – comparing terminology CSA research and “three foods”..
Norwegian research
“acquiring new knowledge and skills”
“redefining roles within the food system”
“cultivating communities and enacting relational reflexivity”

Integration Project
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 formulated: the general aim of the theory is to change a largely un-healthy and un-sustainable food system into a sustainable one.
Un-healthy and
un-sustainable
food system

Theory of change
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Healthy,
affordable and
sustainable
food
system

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 citizenship] healthy food for all”; nurturing connections with fellow citizens.
• Food community = “community of practice” / “food as a commons” commitment toward collaboration; participatory decision making and self-organization. Care and meaningful
sharing are given shape and implemented. Practicing right livelihood.
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Fig. 3 – Three step process of food system transformation
Food citizenship
Responsibility
Engagement
Connectivity

Food literacy
Understanding
Knowledge
Awareness

Food community
Self-organization
Collaboration
Livelihood

Theory of change
Unhealthy

Food
literacy

Education and local wisdom;
seeing systems

Food
citizen-ship

Socio-political
structures and networks;
global citizenship

Food
commu-nity

Healthy

Economic systems;
livelihood sharing

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

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.
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Fig. 4 – Three dimensions of food citizenship
Macro
Social engagement
at meso level
Identity
Individual
relationships
micro

Global citizenship,
relationship with Nature,
responsibility for Earth

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

Food
literacy

Food
citizenship

Food
community
Theory of change

Food systems mapping: complexity of actors

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 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.

324

Fig. 6 – Food system mapping representing actors.
Ministry of
Agriculture

Ministry of
Finance
Ministry of
Commerce

Ministry of
Labour

Regulatory
framework:
sustainable or
un-sustainable

Ministry of
Environment
Ministry of
Health

Big
corporations
SME’s

Small-scale
farmers and
community
enterprises

GOVERNANCE
ECONOMY

Ministry of
Education

Food
system*
Education
Status quo or
innovation?
CIVIL SOCIETY

Food career
development:
social
innovation
Families and
communities;
religions

NGOs
and civil
associations

Independent
citizens,
consumer
initiatives
and social
entrepreneurs

Economic
collaboration or
exploitation?
Food system is
centre of the broader
eco-system:
extraction or caring?
Food
citizenship: all
stakeholders in
the food system
are food citizens

= The future food system consists of “networks of networks” of food communities.
       = Initial awareness building
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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 center 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 networks” 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 obscures 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 / industrial 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 exchanges 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 support micro-climates should also be recognized as shared public expenses. Moreover, biological practices to care for soil fertility (e.g. composting), and more efforts needed to market products (communication intensive relationships with customers), are at present all extra burdens that sustainable
farmers shoulder.
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).

10

328

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 worldviews; 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 wellbeing. 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 bridging 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 innovation 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 Handbook 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.11 A food regime for the 21st century.

Marina Chang , 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).  
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.
11
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Comparing food systems

Conventional agri-business on one hand, and a sustainable food system embedded in an economy 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 governance by big
corporations;
loss of community
culture;

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

Over-processing
for mass assembly;
recombination
of raw materials

Convenience;
shallow satisfaction
of tastes and
following trends

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

Limited awareness of social, economic and cultural impact
Conventional
supply chain
selling – buying
minimizing costs
– maximizing profit

Producers

Processors
Distributors
Wholesale

Collectors
Middle men

Retail

Consumers

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

Food is perceived as
a commodity: buying
– selling confirming
externalities

Limited awareness of externalities
Depletion of soil
No or too little price Packaging causes
fertility;
guarantee; weak
enormous environLoss of bio-diversity. quality control on
mental damage,
Negative climate
contamination;
without consequencimpact
es for industry
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Table 4 - Future scenario: local food economy, “food as a commons”
Governance by
Maximizing self-orga- Emphasis on fresh Long term collabora- Food as culture;
direct-link collabora- nization; growth of produce and artisanal
tive framework
family and community
tion with food citizens food careers at all
processing;
“deep” quality food
celebration
at various positions of levels; stable relations low-waste packaging; enjoyment is available “network-based”
the supply chain
with institutional
direct-link supply and affordable for all and media supported
(including PGS);
consumers
chain
communities);

Growing awareness of opportunities to generate positive social, economic and cultural impact
Collaborative food
system approach
characterized by
caring
minimizing harm
– maximizing
wellbeing

Food citizens
(farmers)

Food as a commons – economy of care

Food citizens
(eaters)

Awareness of ‘right livelihood’ (doing no harm) and reduction of ecological footprint
Regeneration of
ecosystems;
Positive climate
impact; soil fertility
and resilience

Minimizing long range Direct-link supply
transport and
chain to shorten
direct-link distribution; storage time; artisanal
participatory
processing conservcoordination
ing quality

Framework of
sustainability
governance and
reduction of
inequalities

Co-responsibility for
the whole food
system,“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 millennium, 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 stakeholders 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 inequality (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

333

Fig. 7 - Food system transformation in the framework of Agenda 2030 and the SDGs
7. Global citizenship,
universal awareness;
climate governance;
Human Right to food;
food security; common
care for Earth and
future generations.

6. Social justice
and regulatory
framework;
affordability

5. Food community;
local healthy and fair
food economies;
network of networks

4. Food citizenship;
civil responsibility;
identity; sense of direction,
and care for wellbeing
of all; feminine scenario
3. Food literacy;
capacity building;
Research &
Development

2. Challenges of
sustainable agriculture in
a framework of climate
change and mitigation.
Ecosystem restoration

1. Existing economic
system: challenges
of externalities including,
public health expenditure,
environmental damage
and social costs.
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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 governance 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, Integration 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.
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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 legitimate 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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