
• ความยัง่ยนืในมติเิศรษฐกจิ

• ความยัง่ยนืในมติสิงัคม

• ความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดลอ้มและ
ระบบนิเวศ

เกษตรกรรมยัง่ยนื 
น าไปสูส่ขุภาพและสขุภาวะ

https://r.search.yahoo.com/_

A Social-Ecological model

เกษตรกรรมยัง่ยนื 100% 
ในอกี10 ปีขา้งหนา้



เกษตรในมุมอาหาร

อาหารกับ NCDs

• อาหารเป็นปัจจยัหน่ึงทีท่ ัง้เพิม่และชว่ยลดความเสีย่งตอ่ NCDs

• แผนอาหารเพือ่สขุภาวะ สสส. 

• สนับสนุนการลดความเสีย่งจากอาหาร (น า้ตาล โซเดยีม และไขมนัสงู)

• สนับสนุนใหเ้พิม่การบรโิภคผกัผลไมท้ีป่ลอดภยั

• คนไทยทกุชว่งวยั ยงับรโิภคผกัผลไมต้ ่ากวา่เกณฑท์ี่ WHOแนะน าอยูม่าก 

• ผกัผลไมย้งัปนเป้ือนสารเคมทีีส่รา้งความเสีย่งตอ่สขุภาพ



อาหารกลุม่ผกัผลไมช้ว่ยลดความเสีย่งตอ่ 
NCDs

• ผกั ผลไม ้มสีว่นชว่ยป้องกนักลุม่โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
มะเรง็ และเบาหวาน 

• ผลไม ้ถัว่ ขา้วกลอ้ง ทีอ่ดุมดว้ยแมกนีเซีย่ม ชว่ยลดความดนั
โลหติในผูป่้วยความดนัโลหติสูง 

• เสน้ใยของผกัผลไมย้งัชว่ยระบบขบัถา่ย 

• ผกัผลไมป้ลอดภยั เป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชน



แนวคิดหลกัในการจดัท าแผนอาหารเพ่ือสขุภาวะ (๒๕๖๔)

• แผนอาหารเพ่ือสขุภาวะ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  นับเป็นปีสดุท้ายตามทิศทาง เป้าหมาย และยทุธศาสตรร์ะยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ของ 
สสส. 

• มุ่งเน้นขบัเคล่ือนยทุธศาสตรแ์ละกิจกรรมหลกั เพ่ือเร่งรดัการด าเนินการและประเมินความส าเรจ็ตามเป้าหมายหลกัของแผนอาหารเพ่ือสขุภาวะ 
ตามกรอบนโยบายการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพ 

• ตอบสนองต่อแนวนโยบายการปฏิรปูสงัคมและเศรษฐกิจตามทิศทางยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ และสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน SDGs ตลอดจนแผนยทุธศาสตรช์าติท่ีเก่ียวข้อง

• ขบัเคลือ่นขยายแนวคดิ “พลเมอืงอาหาร” และ “ระบบอาหารที่

ยัง่ยนื” เพือ่วางหมุดหมายการขบัเคลือ่นระบบอาหารเพือ่สขุภาวะ

ตามทศิทาง เป้าหมาย และยทุธศาสตรร์ะยะ ๑๐ ปีตอ่ไปของ สสส. 



เป้าหมาย และตวัช้ีวดั ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตวัชีว้ดัหลกั

๔. เกดิพืน้ทีต่น้แบบการฟ้ืนฟูฐานทรพัยากรอาหาร/วฒันธรรมอาหารใน

ทอ้งถิน่ ทีม่รีะบบการผลติ การกระจาย การใหบ้รกิารอาหาร  รวมทัง้มกีาร

จดัปัจจยัแวดลอ้มดา้นอาหารเพือ่สขุภาวะ อย่างนอ้ย .... แห่ง

การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์๓ กลุม่วยั

วยัท ำงำน ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตดิา้นการเพิม่พืน้ทีเ่กษตรกรรมยัง่ยนื

และตดิตามการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคมุสารเคมกี าจดัศตัรพูชื



กรอบแนวคิดเชิงยทุธศาสตร์

Food Policy Advocacy
ประกาศ ศธ.เร ือ่งผกัอนิทรยีใ์น รร.
นโยบายอาหารปลอดภยัใน รพ.

Food Citizenship
ประชาชนตดัสนิใจและลงมอื
จดัการเร ือ่งอาหาร

Food Economy
อาหาร รร. รพ.เพือ่
เศรษฐกจิชมุชน

Food Literacy



แนวคดิ

• ปลอดภยัตัง้แตต่น้ทาง 

• ย่นย่อระบบห่วงโซอ่ปุทานของอาหารใหส้ ัน้ลง (Short supply chain) 
(สง่เสรมิการผลติและบรโิภคในชมุชน)

• เนน้ผูบ้รโิภคเชงิสถาบนั โรงเรยีน โรงพยาบาล องคก์รขนาดใหญ่

(ผูบ้รโิภคเป็นกลไกส าคญัทีห่นุนเสรมิการเปลีย่นแปลง) 



1. จากแปลงผกัสูอ่าหารปลอดภยัในโรงเรยีน
(โรงเรยีนตน้แบบ 300+แห่ง)

สง่เสรมิการปลกูผกัผลไมอ้นิทรยีเ์พือ่
บรโิภคในโรงเรยีน (ปลกูใน รร. หรอืชมุชน)

จดักจิกรรมสรา้งสรรค ์เพือ่สง่เสรมิการ
กนิผกัผลไมอ้นิทรยีข์องเด็กๆ

ปลูกผกัเป็นเคร ือ่งมอืสรา้งการเรยีนรู ้
สรา้งคนรุน่ใหม่ และเชือ่มโรงเรยีนกบั
ผูป้กครอง



อาหารโรงเรยีนเปลีย่นอนาคตประเทศ

• ‘สมชัชาความมั่นคงทางอาหาร 2561’ เสนอ ‘ปรบัอาหารโรงเรยีนเป็น
อนิทรยี ์ขยายตลาดทางเลอืก เปลีย่นประเทศไทย?’

• น าเสนอนโยบายการจดัการอาหารโรงเรยีน เพือ่ความมั่นคงทางอาหารและ
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ 
• งบประมาณอาหารกลางวนั  ปีละ 25,939,948,000 บาท

• สรา้งความมั่นคงทางอาหารและสงัคมใหเ้กดิขึน้ในชมุชน สรา้งสขุภาพใหแ้กเ่ด็ก
และเยาวชน ทีจ่ะเป็นอนาคตของประเทศ

•อาหารเป็นตวัเลน่ เพือ่เช ือ่มโรงเรยีนกบัผูป้กครอง



เยีย่มพืน้ที ่อ.จอมพระ จ.สรุนิทร ์
9 มกราคม 2562

พธิลีงนามบนัทกึความรว่มมอืเร ือ่งอาหารปลอดภยั 9 ต าบล 

• นายอ าเภอและ ผอ.เขตการศกึษา 
“อ าเภอจอมพระตอ้งน าเขา้ผกัจากอ าเภอ/จงัหวดัอืน่มากกวา่ 80% ถา้เรา
ผลติเอง ซ ือ้เอง เงนิจะวนเวยีนอยู่ในชมุชนของเรา”

• นายก อบต.เมอืงลงึ อ.จอมพระ คณุประเสรฐิ สขุจติ 

• ประธานสถานศกึษา รร.บา้นกรดูหนองซ า คณุวเิชยีร สตัตธารา 

“งบอาหารกลางวนัทีผ่่าน อบต.ต าบลนี ้รวม 6 ลา้นบาทตอ่ปี งบนีไ้ปทีอ่ืน่เกอืบ
หมด ไม่กระจายมาสูเ่กษตรกรของชมุชน งบนีเ้ราไดป้ระจ าทกุปี ท าอย่างไรจะ
หมุนเวยีนกลบัมาสูช่มุชน อย่างนอ้ย 4 ลา้นบาท”



109,230
308,725 

9,144,525 

คา่วตัถดุบิอาหารทีโ่รงเรยีนผลติเอง

คา่วตัถดุบิอาหารทีซ่ ือ้จากเกษตรกรในชมุชน

คา่วตัถดุบิอาหารซือ้อาหารตลาด

สดัสว่นปรมิาณและมูลค่าผกัผลไมแ้ละผลผลติการเกษตร
ทีไ่ดจ้ากภายในต าบลหรอืพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

1.14%
3.22%

เทอมที1่ = 92 วันท ำกำร x 20 บำท x มี 5197 คน = 9,562,480  บำท

4.36%

วัตถุดิบจำกโรงเรียน
วัตถุดิบจำกเกษตรกร

วัตถุดิบจำกตลำดในอ ำเภอ

ขอบคณุขอ้มลูจากทพญ.จนิดา พรหมทา โรงพยาบาลจอมพระ จ.สรุนิทร ์



2.โรงพยาบาล : นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2560 เป็น 
"ปีแหง่การบรโิภคผกัและผลไมป้ลอดภยั" 

• ใหทุ้กโรงพยาบาล ใชพ้ชืผกัผลไม ้ปลอดจากสารเคมี เพือ่สง่เสรมิและ
สนับสนุนเกษตรกร,จดัการผกัผลไมอ้ยา่งปลอดภยัตลอดหว่งโซ่

• โรงพยาบาลตน้แบบระดบัอ าเภอ ~30 แหง่ (เฉพาะเครอืขา่ยแผนอาหาร)



ผลติ
เกษตร
อนิทรยี ์

เครอืขา่ยบญุ 
ด ารงคก์รนีฟารม์

รา้นในราชภฏั
อตุรดติถ,์ รา้น 
Farmer shop

ศพูด.และ โรงเรยีน 50 แหง่
ใน อ. ลบัแล ตรอน พชิยั

8 โรงพยาบาลชมุชน 
(ลบัแล ทองแสนขนั พชิยั
ตรอน ท่าปลา น า้ปาด ฟาก

ท่า บา้นโคก)
รพ.ลบัแลจดัไดทุ้กวนั

ไม่สามารถจดัใน รพ.จงัหวดั

ประชาชน

ระบบ PGS
(กก 50 คน)

คูค่า้เดมิ ของ
โรงพยาบาล

ตลาดเขยีวใน
โรงพยาบาล 4

ตลาดเขยีวใน
ชมุชน 2

รา้นคา้และหา้ง ท่องเทีย่วเชงินิเวศ 10 พท.

กรณีศกึษา
โรงพยาบาล
ลบัแลกบัระบบ
อาหาร
ปลอดภยั



โรงพยาบาล
เชยีงแสน จงัหวดั

เชยีงราย

“การน าผลผลติเกษตรธรรมชาตสิูค่รวั
โรงพยาบาล ท าใหเ้กดิการรเิร ิม่ตา่งๆเพือ่
การเขา้ถงึอาหารปลอดภยั เชน่ แปลง
เกษตรบ าบดัในโรงพยาบาล รา้นรวม
ผลผลติจากกลุม่เกษตรกร ตลาดใน
โรงพยาบาล ตลาดชมุชนทุกวนัอาทติย”์



แนวทางส าคญัขบัเคลือ่นผกัอนิทรยีใ์นโรงพยาบาล
(ถอดบทเรยีน)

• เร ิม่จากตลาด เพือ่เช ือ่มโยงผลผลติสูโ่รงพยาบาล (จดุ Kick off =
ประกนัความเสีย่ง)

• รเิร ิม่ ผลกัดนั เมนูอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล 
• แจง้แผนจดัซือ้ลว่งหนา้แกเ่กษตรกรอยา่งนอ้ย 3 วนั
• มองหาคนเชือ่มประสานเกษตรกรในชมุชน
• เทคนิคการจดัซือ้ทีส่มประโยชนท์ัง้สองฝ่าย
• Learning process รพ.ไปเยีย่มแปลงเกษตร
• พฒันาชอ่งทางตลาดใหเ้กษตรกรมรีายไดห้ลากหลายชอ่งทาง



3. องคก์รขนาดใหญ่ โมเดลกลุม่ผูบ้รโิภคในเมอืง
(องคก์รขนาดใหญ่ 30 แห่ง เช ือ่มโยงคนกนิกบัคนผลติ)

“บรษิทัไลออ้น นวตักรรมกนิผกั ถอดรหสัสขุภาพ”
- เปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคผกัผลไม4้00   
กรมัใหไ้ดต้ลอด 21 วนั

- เรยีนรูก้ารปรงุอาหารจากผกัทีม่ตีามฤดกูาล
การถนอมและแปรรปูผกัผลไม ้

- พนักงานและครอบครวั กนิผกัมากขึน้
- รูจ้กัแหลง่ผกัผลไมอ้นิทรยี ์



4. การสือ่สารสงัคม

“ผลกัดนัใหผ้กัน า” แคมเปญน่ารกัที่
ผลกัดนัใหค้นไทยกนิผกัมากขึน้



การสือ่สารผ่านเวปไซด ์
และการจดัตลาด



บทเรยีน

• หลกัการ ผลติเพือ่ความมั่นคงทางอาหารและสภาพแวดลอ้ม

• การยน่ระยะผูผ้ลติกบัผูบ้รโิภค เพิม่การเขา้ถงึอาหารปลอดภยั รูท้ีม่า เกดิ
ความสมัพนัธแ์บบใหม่

• ผูบ้รโิภคเชงิสถาบนั ไดอ้ะไรมากกวา่อาหาร ไดค้วามเขม้แข็งของชมุชน ได ้
เศรษฐกจิสายตรง แต ่ระบบจดัการไม่งา่ย

• สง่เสรมิการบรโิภค ไม่ไดม้าจากการใหค้วามรูห้รอืการออกกฎกตกิา แต่ตอ้ง
สรา้งประสบการณต์รง เช ือ่มโยงระบบ 

• นโยบาย เป็นปัจจยัเอือ้ทีส่ าคญั



ผกัผลไม ้400 กรมั
เพือ่สขุภาพและเศรษฐกจิ

การวเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิโดย
ศนูยก์ารศกึษาการคา้ระหวา่งประเทศ โดย 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปี 2557 พบวา่ถา้
สามารถสนับสนุนใหป้ระชาชนบรโิภคผกัผลไม ้
เพิม่ขึน้ จาก 100 กรมัตอ่วนัตอ่คน เป็น 400
กรมัตอ่วนัตอ่คน จะสง่ผลให.้..

• มูลคา่การบรโิภคผกัผลไมเ้พิม่ขึน้จาก 
522,724 ลา้น บาท เป็น 696,798 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 33.29) 

• มูลคา่การผลติสนิคา้และการบรกิารรวมทัง้ปี
ของไทยจะ เพิม่ขึน้ 328,168 ลา้นบาท (รอ้ยละ 
25 ของ GDP) 



แผนอาหาร สสส.

รว่มเสน้ทางเกษตรกรรมยัง่ยนื

เพือ่ประชาชนไดอ้าหารเพยีงพอ ปลอดภยั

มคีณุภาพ อยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่แีละสมดลุ

Call for action 
ล ง มื อ ท า



ขอขอบคณุ

• Slide presentation จากนักวชิาการ แผน
อาหาร สสส.

• ภาพประกอบ จาก Website “Greenery” 
และ ภาคแีผนอาหาร สสส.

• หลากหลายไอเดยีจากภาคแีผนอาหาร สสส.

• เวทวีชิาการ“กา้วไปขา้งหนา้ สรา้งระบบเกษตร
และอาหารทีป่ลอดภยั”


