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บทสรุปผูบริหาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดพัฒนาและขับเคลื่อนแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

มาอยางตอเนื่องยาวนาน เพื่อเปาหมายการสรางพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาความมั่นคงอาหาร ความปลอดภัย

อาหาร โภชนาการอาหารที่เชื ่อมโยงตลอดหวงโซอาหารใหยั ่งยืนและเปนธรรม ในปจจุบันนี้เปนชวงสุดทายของ

แผน 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และกำลังเขาสูกระบวนการพัฒนาแผน 10 ปในชวงตอไป

ผูวิจัยซึ่งทำหนาที่สังเคราะหวิชาการเพื่อการกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ จึงได

ทำการสังเคราะหบทเรียนการขับเคลื่อนของแผนอาหารฯ ผานโครงการตางๆ ที่ภาคีไดดำเนินการเปนรูปธรรมใน

ระดับพื้นที่ โดยศึกษาผานระบบอาหาร 4 ดานไดแก ระบบการผลิตที่ยั่งยืน ระบบตลาดอาหาร กลไกเชิงสถาบัน

คือโรงเรียน และโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกับระบบอาหาร และสังเคราะหเปนขบวนการพลเมืองอาหาร

โครงการมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลแนวคิด และสถานการณสำคัญตอการพัฒนาระบบอาหารสุขภาวะที่

ยั ่งยืนและเปนธรรม สังเคราะหบทเรียนการขับเคลื่อนระบบอาหาร ผานระบบการผลิตและการบริโภค ตลาดสี

เขียว โรงเรียน และโรงพยาบาล จัดทำขอเสนอทางเปาหมาย ยุทธศาสตร การขับเคล่ือนแผนอาหารสุขภาวะ

ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาดวยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวแนวคิด สถานการณอาหารในระดับสากลและประเทศ

และแผนอาหารสุขภาวะ รวมจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นภาคีในแตละภาค และเวทีประเด็น ศึกษาตนแบบหรือ

กรณีศึกษาใน 4 กลุม คือ การผลิต โรงเรียน โรงพยาบาล และตลาดสีเขียว (รวมกับ อ.ปยาพร อรุณพงษ) โดยใช

การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย การสังเกตการณจากการเขารวมกิจกรรม นำเสนอผลการสังเคราะหตอ

คณะกรรมการกำกับทิศฯ รวมกับภาคี และประมวลขอมูล ขอคิดเห็นจากเวทีมาสรุปรายงาน

กลุมเปาหมายคือ ภาคีท่ีรับทุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะในกลุมความมั่นคงอาหาร และความปลอดภัย

อาหาร ใชเวลาศึกษา1 ป (มกราคม-ธันวาคม 2562)

แนวคิดที่ใชศึกษา ไดแก แนวคิดความมั่นคงอาหาร แนวคิดพลเมืองอาหาร และกรอบวิเคราะหระบบ

อาหารในหวงโซอาหาร

ผลการศึกษาพบวา การขับเคลื่อนระบบอาหารสุขภาวะของภาคีตางๆ ภายใตการสนับสนุนของ สสส.

เปนการขับเคลื่อนตามสถานการณปญหาที่เผชิญ พัฒนาขึ้นมาเปนแนวคิด ปฏิบัติการที่มีจุดเนน กอเกิดเปนอัต

ลักษณ เปาหมาย ยุทธศาสตรที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบทหรือตำแหนงแหงที่ตางกันไปในหวงโซอาหาร



ภาคีท้ังหมดเริ่มตนจากรูปธรรมที่จับตองไดในพื้นที่ตามบริบทเฉพาะของตน เริ่มจากรูปธรรมที่ยึดโยงผูคน

ใหมาเชื่อมโยงกันคือ อาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ นิเวศ การศึกษาของทองถิ่น โดยไดเรียนรูจากโครงสรางปญหาที่

กระทบกับชุมชน

การขับเคล่ือนของภาคีไดสรางสรรคระบบอาหารสุขภาวะในบริบทของตน เกิดเปนระบบอาหารที่เนนการ

ผลิตเชิงนิเวศวัฒนธรรม เกิดเปนระบบตลาดสีเขียวทองถิ่นที่ทำหนาที่กระจายผลผลิตและรายไดสูเกษตรกร และ

ยกระดับไปสูการสรางการเรียนรูขามภาคีจากผูผลิตเชื่อมตอกับผูบริโภค เกิดเปนระบบอาหารที่มีกลไกเชิงสถาบัน

รองรับขับเคลื่อน เชน โรงพยาบาลสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ที่ไมเพียงบทบาทหนาที ่หลากหลายตั้งแตหนาที่

การตลาด หนาที่การเรียนรู หนาที่การเชื่อมพลังสังคม หนุนเสริมชุมชน และมีกลไกเชิงนโยบายระดับจังหวัด

อำเภอ ทองถิ่นมีประชาชนมีสวนรวมระดับทองถิ่น

ทั้งหมดนี้มุ งเปาไปสูสภาวะความมั่นคงอาหารในระดับชุมชน ซึ่งทำใหนิยามความหมายของความมั่นคง

อาหารไดพัฒนากวางขวางออกไป และยังไดเปลี่ยนความหมายเดิมที่จำกัดการเติบโตของพลเมืองอาหาร

ฐานคิดและเปาหมายที่ชุมชนและประชาสังคมไดแสดงออกผานการออกแบบสรางสรรคระบบอาหารใน

แตละฐานนั้นไมไดอยู ที่ตัวผลผลิตอาหารที่ดี หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม แตคือการสรางการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของผูคนจากผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการ ฯลฯ ใหกลายเปน “พลเมือง” ที่แข็งขันใน

การสรางทางเลือก โอกาส อำนาจ และอิสรภาพในการมีความมั่นคงอาหารที่มั ่นคงและเขมแข็งของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ขณะที่การขับเคลื่อนพลเมืองอาหารไดสรางแนวคิดและปฏิบัติการเชิงคุณภาพที่กาวหนา มุงเปลี่ยนคุณคา

ความหมาย ความสัมพันธ และทางเลือกที่เปนจริง แตโครงสรางนโยบายระบบอาหารของรัฐมุงสรางผลงานเพื่อ

บรรลุตัวชี้วัด โดยยังติดอยูกรอบคิดเชิงมหภาคที่มองตัวชี้วัดรูปธรรมเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตรที่เปนทางออกคือ การนำพลังอำนาจทางความคิด ความรู และทุนทางสังคมของขบวนการ

พลเมืองอาหารที่เปน Soft Power ไปปฏิบัติการในโครงสราง กลไกรัฐที่ไมแข็งตัว รุกเขาไปมีสวนรวมสรางการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพโดยไมคาดหวังการขยายตัวเชิงปริมาณที่รวดเร็วนัก การทำงานกับโครงสราง และกลไก

ของรัฐยังจะเปลี่ยนใหบุคคลากร และองคกรเกิดวัฒนธรรมพลเมืองอาหารขึ้นมาได

หนวยงานสนับสนุนระบบอาหารสุขภาวะอยาง สสส.จึงควรกำหนดเปาหมาย ระบบอาหารสุขภาวะอยูที่

การหนุเสริมสรางพลเมืองอาหารดวยการเรียนรูเชิงปฏิบัติการในบริบทของแตละทองถิ่นใหนำไปสูสภาวะความ



มั่นคงอาหารที่ทองถิ ่นกำหนด ดวยยุทธศาสตรสรางระบบ กลไกการจัดการระบบอาหารเชิงพหุหนาที่ และ

ยุทธศาสตรสรางการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนผานสูพลเมืองอาหาร
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บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเปนมาและเหตุผล

การสรางสุขภาวะที่ยั่งยืนและเปนธรรม มีพื้นฐานมาจากการจัดความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และ

ธรรมชาติที่เช่ือมโยงกันอยางดุลยภาพ รูปธรรมที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ การสรางระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ

เนื่องจากอาหารคือปจจัยพื้นฐานของสรรพชีวิต และระบบอาหารก็คือกระบวนการสรางความสัมพันธของมนุษย

ทั้งเพื่อการดำรงชีพ การจัดความสัมพันธทางสังคม การเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ และนำไปสูรากฐานทางเศรษฐกิจ

การเมืองของชุมชน ประเทศ และโลก หรือกลาวไดวา ระบบอาหารที่ดีก็จะนำมาสูสุขภาพสังคมที่ยั่งยืนและเปน

ธรรมดวย

ความสำคัญของระบบอาหารเพื่อสุขภาวะยิ่งประจักษในสถานการณระดับโลกและประเทศที่มีผลกระทบ

ตอระบบอาหารอยางมาก สถานการณวิกฤติโลกรอนเปนปญหาเชิงโครงสรางที่รุนแรงและเรงดวนที่สุด เพราะ

สงผลกระทบตอระบบนิเวศอาหาร การสูญเสียและเสื่อมโทรมฐานทรัพยากรอาหาร ความตกต่ำของระบบการผลิต

และการทำใหเกิดวิกฤติการเขาถึงอาหารจากความอดอยาก ขาดแคลน และคุณภาพความปลอดภัยอาหาร และยัง

นำไปสูวิกฤติอื่นๆ เชน ราคาอาหาร วิกฤติเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ระบบอาหารยังเผชิญกับความเสี่ยงจากระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังอยูในสภาวะยอนแยงระหวางแนวทาง

ขับเคลื ่อนการคาเสรี ดังเชน การพยายามบรรลุความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) นำโดยจีน

เอเชียตะวันออก และอาเซียน กับอีกดานหนึ่งคือ การทำสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ กับจีนและกับยุโรป ดวย

แนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจโลกที่กำลังตกตำ่และทิศทางยอนแยงระหวางการคาเสรีกับชาตินิยม

เศรษฐกิจ ไดทำใหวิกฤติอาหารรุนแรงขึ้นจากระบบเศรษฐกิจการคาอาหารและการเกษตรโลก ทั้งจากการผูกขาด

ปจจัยการผลิต และตลาดของกลุมบรรษัทขามชาติอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร การทำใหอาหารเปนสินคาที่เก็ง

กำไร การใชเทคโนโลยีตั้งแตสารเคมีไปจนถึงวิศวพันธุกรรมที่ทำใหเกิดภาวะอาหารไมปลอดภัย และยังกระทบไป

ถึงระบบนิเวศ ความมั่นคงอาหารของชุมชน

ผลจากปจจัยดานสภาวะโลกรอน และระบบเศรษฐกิจอาหารไดทำใหปญหาอาหารที่สำคัญ เชน การขาด

แคลนอาหาร ทุพโภชนาการ เปนปญหาใหญตอเนื่อง องคการสหประชาชาติคาดการณวาอีก 30 ป (ค.ศ.2030)

ประชากรโลกจะเพิ่มจาก 7.6 พันลานคนไปจนถึง 8.4 พันลานคน ในที่นี้จะมีผูสูงวัยถึงรอยละ16.5 (1.4 พันลาน

คน) ขณะทีผู่คนรอยละ 60 (5 พันลานคน) จะอยูในเมือง1

1 UIH, 5 เมกะเทรนดท์นี่าจบัตามองในปี 2030, https://www.uih.co.th/th/knowledge/5-trends-2030
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เกิดความตองการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 50 ซึ่งตองใชทรัพยากรเชน น้ำ ที่ดิน และอื่นๆ

เพิ่มขึ้นอีกเทาตัว แตเมื ่อพิจารณาปจจัยทางนิเวศและการผลิตทั้งหมดแลวจะพบวาเปนไปไดยาก ทั้งจากสภาวะ

โลกรอนที่ทำใหระบบนิเวศอาหารผันผวน ระบบการผลิตตกต่ำ ขาดแคลนแรงงานในภาคชนบท ทรัพยากรสำคัญ

เชนที่ดิน เมล็ดพันธุ และความรูยังถูกผูกขาด และยังตองเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ ความไมปลอดภัยอาหาร

ประชาชนประสบโรคไมติดตอเรื้อรัง

ทั ้งหมดนี้หมดเปนความทาทายของโลก ซึ่งตองการเพิ่มการผลิตอาหารอีกในภาคระบบทุนอาหารได

ขับเคล่ือนดวยการปฏิวัติเขียวครั้งที่สองดวยวิศวพันธุกรรม AI และอาหารสังเคราะหที่อาจสรางปญหาใหซับซอน

รุนแรงขึ้น

เมื่อเชื่อมโยงกับปญหาเชิงโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เหลื่อมล้ำรุนแรง ความอดอยากยากแคน การ

ถูกปดกั ้นเขาถึงทรัพยากร ความไมมั่นคงอาหาร ทุพโภชนาการ อาหารไมปลอดภัย ระบบตลาดอาหารถูกผูกขาด

และอื่นๆ จะทำใหวิกฤติอาหารนำมาสูวิกฤติทางสังคม เชน ความขัดแยงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

แตในความเปลี่ยนแปลง ผูคนทั่วโลกที่ไดเห็นความลมเหลวของระบบทุนนิยมอาหารจากการปฏิวัติเขียว ก็

ไดสรางทางออกใหมๆ เชน การกลับไปนำวิถีวัฒนธรรมอาหารพื้นบานที่หลากหลาย พันธุกรรมทองถิ่น การสงเสริม

เกษตรอินทรียและเกษตรกรรมยั่งยืนที่ใชทรัพยากรนอยและมีสวนบรรเทาปญหาโลกรอน การพัฒนาคุณคาอาหาร

ในดานโภชนาการ เกิดการพัฒนากลไกจัดการอาหารในระดับทองถิ่น เชน ตลาดสีเขียว การแปรรูปอาหารทองถิ่น

เพื่อสุขภาพ และอื่นๆ  เกิดเปนขบวนการพลเมืองอาหารที่เชื่อมโยงจากทองถิ่นสูระดับโลก

พลังของการสรางสรรคระบบอาหารเพื่อนิเวศ ความมั่นคงอาหาร สุขภาพ และความเปนธรรม ไดสวน

สำคัญของการกำหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งเรื่องการขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพความเปนอยู

ที่ด ีการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การใชประโยชนจากระบบนิเวศบทและทะเลท่ียั่งยืน เปนตน

ดวยความจำเปนที่จะตองสรางระบบอาหารเพื่อสุขภาวะที ่ยั่งยืนขึ้นมาใหได ประเทศไทยเองที่แมเปน

ผูผลิตอาหารรายใหญของโลกแตก็เผชิญสถานการณความรุนแรงอาหารเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปญหาการไดรับ

ผลกระทบจากโลกรอน โครงสรางเศรษฐกิจท่ีเหลื่อมล้ำ และการขาดธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่จะทำให

ปญหาอาหารในสังคมไทยรุนแรงขึ้น รัฐไทยจึงไดกำหนดเปาหมาย ทิศทางดานอาหารไวในแผนยุทธศาสตรชาติ 20

ป และกรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2579) ซึ่งเชื่อมโยงทุกมิติที่เกี่ยวของ

กับอาหารจากภาคการเกษตร การแปรรูป การบริการ สูโภชนาการสุขภาพของผูบริโภคตลอดจนถึงวัฒนธรรมการ

ทองเที่ยวและการคา โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐาน เพื่อใหประเทศไทยมีความมั่นคงทางดาน

อาหารและโภชนาการเปนแหลงอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลก

โดยกำหนดเปน 4 ยุทธศาสตรหลักคือ ความมั่นคงอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร อาหารศึกษา และ

การบริหารจัดการระบบอาหาร ซึ่งจะตองดำเนินการอยางบูรณาการ



3

แตกระนั้นการดำเนินการของรัฐที่ผานกลไกราชการก็มีขอจำกัดทั้งดานระบบรวมศูนย ขาดความเปน

อิสระ ขาดความรู ความยืดหยุน ขาดการรับรองสิทธิและการมีสวนรวมของประชาชน ทำใหการขับเคลื ่อนกรอบ

ยุทธศาสตรดานการจัดการอาหารประเทศมีขอจำกัด ซึ่งจะสงผลตอแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปที่เปนกรอบใหญ

และอาศัยโครงสรางแบบเดียวกัน ดังนั ้นจึงจำเปนที่จะตองการริเริ ่ม ผลักดันจากภาคสังคมอยางกวางขวาง

โดยเฉพาะในดานการสรางความรู นวัตกรรม การขับเคล่ือนนโยบาย และการสรางสภาพแวดลอมเพื่อเปลี่ยนแปลง

เชิงพฤติกรรมสูระบบอาหารเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนและเปนธรรม

ดวยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดพัฒนาและขับเคลื่อนแผนอาหาร

เพื่อสุขภาวะมาอยางตอเนื่องยาวนาน เพื่อเปาหมายการสรางพลังทางสังคมเพื่อพัฒนาความมั่นคงอาหาร ความ

ปลอดภัยอาหาร โภชนาการอาหารที่เชื ่อมโยงตลอดหวงโซอาหารใหยั ่งยืนและเปนธรรม ในปจจุบันนี้เปนชวง

สุดทายของแผน 3 ป (พ.ศ.2561-2563) และกำลังเขาสูกระบวนการพัฒนาแผน 10 ปในชวงตอไป

ผูวิจัยซึ่งทำหนาที่สังเคราะหวิชาการเพื่อการกำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ จึงได

ทำการสังเคราะหบทเรียนการขับเคลื่อนของแผนอาหารฯ ผานโครงการตางๆ ที่ภาคีไดดำเนินการเปนรูปธรรมใน

ระดับพื้นที่ โดยศึกษาผานระบบอาหาร 4 ดานไดแก ระบบการผลิตที่ยั ่งยืน ระบบตลาดอาหาร กลไกเชิงสถาบัน

คือโรงเรียน และโรงพยาบาลที่เชื ่อมโยงกับระบบอาหาร และสังเคราะหเปนขบวนการพลเมืองอาหาร พรอมกับ

เสนอแนะเปาหมาย ทิศทางอนาคตของแผนไว

1.2 วัตถุประสงค

1. ประมวลแนวคิด และสถานการณสำคัญตอการพัฒนาระบบอาหารสุขภาวะที่ยั่งยืนและเปนธรรม

2. สังเคราะหบทเรียนการขับเคลื่อนระบบอาหาร ผานระบบการผลิตและการบริโภค ตลาดสีเขียว โรงเรียน

และโรงพยาบาล

3. จัดทำขอเสนอทางเปาหมาย ยุทธศาสตร การขับเคล่ือนแผนอาหารสุขภาวะ

1.3 คำถามการศึกษา

1. สถานการณท่ีเกี่ยวของกับการริเริ่มการจัดการอาหารแตละฐานมีที่มา สาเหตุ ปจจัยอะไร

2. แนวคิด เปาหมาย การดำเนินการของขบวนการอาหารในแตละฐานเปนอยางไร

3. ลักษณะและกระบวนการจัดการอาหารในแตละฐานเปนอยางไร

4. ปจจัยเงื่อนไขตอความสำเร็จการขับเคลื่อนอาหารคืออะไร

5. ขอเสนอทางนโยบายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนระบบอาหารในแตละฐานคืออะไร
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1.4 แนวทางดำเนินการ

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวแนวคิด สถานการณอาหารในระดับสากลและประเทศ และแผนอาหารสุขภาวะ

2. รวมจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นภาคีในแตละภาค และเวทีประเด็น

3. ศึกษาตนแบบหรือกรณีศึกษาใน 4 กลุม คือ การผลิต โรงเรียน โรงพยาบาล และตลาดสีเขียว (รวมกับ

อ.ปยาพร อรุณพงษ) โดยใชการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย การสังเกตการณจากการเขารวมกิจกรรม

4. นำเสนอผลการสังเคราะหตอคณะกรรมการกำกับทิศฯ รวมกับภาคี

5. ประมวลขอมูล ขอคิดเห็นจากเวทีมาสรุปรายงาน

1.5 กลุมเปาหมาย

ภาคีท่ีรับทุนจากแผนอาหารเพื่อสุขภาวะในกลุมความมั่นคงอาหาร และความปลอดภัยอาหาร

1.6 ระยะเวลาศึกษา

1 ป (มกราคม-ธันวาคม 2562)

1.7 แนวคิดและกรอบการศึกษา

1.7.1 แนวคิดความมั่นคงอาหาร

ผูเขียนใชแนวคิดความมั่นคงอาหารของ FAO เปนจุดตั้งตน และประมวลแนวคิดใหมๆ ที่ไดตอยอดพัฒนา

แนวคิดความมั่นคงอาหารใหสอดคลองกับบริบท สถานการณ และตอบโจทยของกลุมเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง

มากขึ้น

1.7.2 แนวคิดพลเมืองอาหาร

“พลเมืองอาหาร หมายถึงประชาชนที่ตระหนักถึงสิทธิ บทบาทหนาที่ทั ้งตอตนเองและชุมชนในการ

ขับเคลื ่อนสังคมในระบบหวงโซอาหาร บนหลักคิดที่วาเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ ในทองถิ่น และนำไปสูการเปด

กวางและเขารวมเครือขายเพื่อสรางพลังพลเมืองอาหาร (Small, Local, Open and Connected) โดยรวมกัน

ปกปองระบบนิเวศที่มีสุขภาวะ” (แนวคิดที่ไดจากการสังเคราะหแผนอาหารฯ)

ผูเขียนแนวคิด “พลเมืองอาหาร” (Food Citizenship) เพื่ออธิบายกระบวนการจัดการอาหารของ

พลเมืองในดานตางๆ ตลอดหวงโซอาหาร โดยวิเคราะหจากตนแบบระบบอาหารในแตละฐาน (settings) อันไดแก

การผลิต ระบบตลาดสีเขียว โรงเรียน และโรงพยาบาล เนื่องจากแนวคิดดังกลาวใหความสำคัญไปที่กระบวนการ

ตื่นรู การเรียนรู การจัดการ และการปฏิบัติการของพลเมืองเพื่อตอรอง สรางทางเลือก ผลักดันกับโครงสรางระบบ

อาหารที่เปนปญหา ดวยการใหความสำคัญกับการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนสังคมผานเรื่องอาหาร จึงมีความ
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เหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินการของภาคีทางสังคมตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจาก สสส. ทีใ่หความสำคัญกับ

การพัฒนาคนและขับเคลื่อนสังคมมากกวาที่จะมองอาหารเปนเปาหมายในตัวเอง

นอกจากนี้ผูเขียนยังใชแนวคิดพลเมืองอาหารในการวิเคราะหนโยบาย การขับเคล่ือนของภาครัฐ ธุรกิจที่

เกี่ยวกับอาหารวานำไปสูการรับรองสิทธิและสรางความเขมแข็งพลเมืองอาหารหรือไม อยางไร

1.7.3 กรอบการวิเคราะหสมรรถนะของระบบอาหารแตละฐาน

ผูเขียนไดพัฒนากรอบวิเคราะหระบบอาหารในแตละฐาน (Setting) ที่ประกอบดวยการผลิต การตลาดสี

เขียว โรงเรียน และโรงพยาบาล โดยมีเกณฑดังตอไปนี้

1. ความยั่งยืนของระบบอาหาร โดยดูความยั่งยืนทั้งดานระบบนิเวศ ฐานทรัพยากร กลุมชุมชน ความ

ตอเนื่อง การมีกลไกเชิงสถาบันรองรับ การมีนโยบายสนับสนุน

2. นวัตกรรม พิจารณาจากการสรางสรรคแนวคิด แนวทาง หรือกลยุทธในการขับเคลื่อนระบบอาหารแต

ละฐาน

3. การยกระดับ พิจารณาจาการขยายผลทั้งในแนวระนาบ เชน สรางความเปนกลุม เครือขายในระดับ

พื้นที่ ภูมิทัศน เขตปกครอง อื่นๆ และในแนวดิ่ง คือ ยกระดับขนาดจากจุดเล็กๆ ในทองถิ่นใหไปสู

ระดับเทศบาล จังหวัด หรือประเทศ

4. การสรางผลสะเทือน พิจารณาจากผลที่ดำเนินการวาสรางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงแนวคิด ความรู

พฤติกรรม กลไก และนโยบาย

ซึ่งเกณฑพิจารณาทั้ง 4 เกณฑ จะอยูบนฐานแนวคิดเรื่องพลเมืองอาหาร วาทายที่สุดแลวนำมาสูการ

ตระหนักรู  การจัดการ การสรางตนแบบทางเลือก การสรางอำนานตอรอง และการขับเคลื่อนทางสังคมและ

นโยบายเพื่อสรางความเขมแข็งสิทธิพลเมืองอาหารหรือไม อยางไร
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บทที่ 2

แนวคิดความมั่นคงอาหารและพลเมืองอาหาร

2.1 แนวคิดความม่ันคงอาหาร

แนวคิดที่เปนฐานของระบบอาหารทั้งหมดไดถูกประมวลรวมไวในแนวคิดเรื่อง ความมั่นคงอาหาร (Food

Security) ซึ่งเปนแนวคิดสากลที่ทุกภาคสวนทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคมนำไปนิยาม ประยุกตใชจนทำให

แนวคิดดังกลาวมีความหากหลาย จนเกิดคำนิยามไดเกือบ 200 ความหมาย (Smith et al,1993 อางใน Lang,

T.& Barling, D., 2012: 320) แตที่ถูกอางอิงที่สุดมาจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ที่

นำเสนอในการประชุมสุดยอดอาหารโลกในป 1996 โดยนิยามความมั่นคงอาหารไววา “คนทุกคน สามารถเขาถึง

อาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการไดตลอดเวลา ทั้งในเชิงกายภาพและเศรษฐกิจ โดย

ตอบสนองตอความตองการและความชอบทางอาหารของพวกเขา เพื่อการมีชีวิตที่ตื ่นตัวและแข็งแรง” (FAO,

2006:1)

FAO เนนไปที่มิติ 4 ดาน คือ ความเพียงพอของอาหาร การเขาถึงอาหาร การใชประโยชน และเสถียรภาพ

ระบบอาหาร ฐานคิดของ FAO อยูที ่จัดการอุปทาน (Supply side) คือ การเนนการเพิ่มผลผลิตอาหารทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ เพื่อใหประชาชนที่ยากจน ดอยโอกาสเขาถึงอาหาร โดยไมไดเนนปญหาเชิงโครงสรางระบบ

เศรษฐกิจอาหารที่มีความเหลื่อมล้ำไมเปนธรรม และไมไดตั ้งคำถามตอเทคโนโลยีอาหารที่นอกจากจะสราง

ผลกระทบตอนิเวศ สุขภาพแลว ยังชวยผลิตซ้ำโครงสรางอาหารที่เปนธรรมใหดำรงอยู

ขอจำกัดทางแนวคิดไดสงผลทางนโยบาย ทำใหเกิดขบวนการเคลื ่อนไหวดานอาหารพยายามจะนิยาม

แนวคิดความมั่นคงอาหารใหกาวหนาขึ้น เชน ขบวนการเกษตรกรในอเมริกาใตที่เผชิญปญหาการผูกขาดอาหาร

โดยรัฐและบรรษัทขามชาติไดนิยามแนวคิดเรื่อง “อธิปไตยอาหาร” (Food Sovereignty) เพื่อยืนหยัดถึงสิทธิ

เกษตรกร ชนพื้นเมือง ชุมชนตอระบบอาหาร หรือแนวคิดของ Amataya Zen เรื ่อง ทรงสิทธิอาหาร (food

entitlement) ที่เนนสิทธิการเขาถึงอาหารของบุคคลผานการผลิต แรงงาน การคา โดยเพิ่มการวิเคราะหเรื่อง

ความเปราะบาง ความเส่ียงในมิติสังคมและการเมือง

จากการวิพากษและสรางเสริมแนวคิด ทำใหแนวคิดความมั่นคงอาหารไดพัฒนาไปอยางนอย 3 ประการ

คือ

1) เปลี่ยนจากการมองระดับมหภาคที่เนนการผลิตระดับประเทศไปสูระดับจุลภาคทั้งการผลิตของ

เกษตรกรรายยอยและการบริโภคของผูบริโภค
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2) เปลี่ยนจากมุมมองอาหารเปนตัวนำ (ปริมาณ ประเภท คุณภาพ คุณคาโภชนาการ ความปลอดภัย การ

จัดการฯลฯ) มาเปนการดำรงชีพ (livelihood) ที่ใหความสำคัญกับบทบาทของประชาชนในการรับมือปญหา

จัดการไดเพื่อใหดำรงชีพอยางมีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง

3) เปลี่ยนจากตัวชี ้วัดที่เปนวัตถุ (เชน ปริมาณ สัดสวนการบริโภคพืชผัก วัสดุปรุงแตง สารอาหาร

พลังงาน) มาเปนมุมมองเชิงนามธรรม เชน การยอมรับทางวัฒนธรรม ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การพึ่งตนเอง เปน

ตน (Maxwell, 1994, อางในสินิ โชติบริบูรณ, 2562, น.21)

การใหความสำคัญไปที่กระบวนการเรียนรูและปรับตัวปจเจกและชุมชนเพื่อการดำรงชีพ ทำใหกรอบคิด

ความมั่นคงอาหารเพิ่มลักษณะความยืดหยุน การปรับตัว ความหลากหลาย ความสามารถฟนคืนสูปกติ การรับรู

มุมมองหลากวัตถุประสงค การตัดสินใจดวยตัวเอง การพึ่งตนเอง บนบริบทเฉพาะและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

เมื่อนำแนวคิดความมั่นคงอาหารแนวกาวหนามาวิเคราะหนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึงแผนอาหาร

สุขภาวะ สสส.จะพบวา แนวนโยบายตางๆ ยังยึดกรอบคิดความมั่นคงอาหารแบบดั้งเดิม โดยเนนไปที่ตัวอาหารใน

ฐานะเปนวัตถุ ปจจัยการผลิต และสินคา เพื่อตอบโจทยการพัฒนาการผลิต การสรางการบริโภคในระดับมหภาค

ขาดความยืดหยุน ไมคอยใสใจในเรื่องคุณคาอาหารในฐานะนิเวศ วัฒนธรรม และกระบวนการเรียนรูพัฒนาคน

ชุมชน และสังคม และละเลยปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมที่ทำลายนิเวศ ฐานทรัพยากรอาหาร ชองวาง

ความเหล่ือมล้ำ อิสระในการสรางทางเลือกและปฏิบัติการของปจเจกและชุมชน นั่นจึงเหตุวาทำไมแมรัฐจะหันมา

ใชชุดภาษา วาทกรรมเดียวกับประชาชน เชน ความมั่นคงอาหาร อาหารปลอดภัย เกษตรกรรมยั่งยืน ฯลฯ แต

กระนั้นก็ยังมีชองวางระหวางระบบที่ออกแบบโดยรัฐแบบแข็งตัวโดยเนนไปที่ตัวอาหารในฐานะเปนเปาหมายใน

ตัวเอง กับปฏิบัติการของประชาชนที่เนนสิทธิและกระบวนทางสังคมของคนอยางยืดหยุน มีบริบท และตอรองกับ

โครงสรางที่ไมเปนธรรม โดยมีอาหารเปนวิถีหรือประเด็นของการตอสูตอรองมากกวาจะเปนเปาหมายในตัวเอง (ไม

มีพลเมืองที่เขมแข็ง จะสรางระบบอาหารที่ยั่งยืน มีคุณภาพ และเปนธรรมไดอยางไร)

อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความมั่นคงอาหารเพื่อเขาใจและจัดการอาหารทั้งระบบยังขึ้นอยูกับขอบเขตที่

ใชวิเคราะหซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกัน การสรางความมั่นคงอาหารระดับประเทศมีความแตกตางระดับชุมชน ซึ่ง

ภาคีที่ทำงานของ สสส.เกือบทั้งหมดเปนการทำงานในระดับชุมชนหรือทองถิ ่นจึงตองใชแนววิเคราะหในระดับ

ชุมชนดวย

การสรางความมั่นคงอาหารระดับชุมชนมีเปาหมายเพื่อแกปญหาสรางความเขมแข็งชุมชนในการแกปญหา

เชน ความหิวโหย ความเส่ือมโทรมนิเวศและทรัพยากรธรรมชาต ิความยากจน ผลกระทบสุขภาพ และอื่นๆ โดยใช

แนวคิดหลายดานผสมผสาน เชน แนวคิดสิทธิมนุษยชนทางเศรษฐกิจและสังคม การเสริมความเขมแข็งชุมชน

พึ่งตนเอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืน โดยทั้งหมดนี้มีฐานชุมชนที่ทำงานรวมกัน เพื่อสรางความ

เชื่อมโยงระบบอาหารตั้งแตการผลิต การกระจาย และการตลาดที่กระจายอำนาจ รักษาสิ่งแวดลอม
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ปจจัยท่ีสงผลตอความมั่นคงอาหารชุมชนมีทั้งปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายในไดแก ระบบนิเวศที่

สมบูรณหลากหลาย ทุนทางสังคมชุมชน ผูนำที่หัวกาวหนาเขมแข็ง ชุมชนรวมมือกัน มีการพัฒนาความรู สราง

ประโยชนรวมกันของชุมชน มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก ขณะที่ปจจัยภายนอกไดแก นโยบายรัฐทั้งดาน

การกระจายทรัพยากร การปกปองฐานทรัพยากรอาหาร การรับรองสิทธิชุมชนจัดการทรัพยากร การพัฒนาระบบ

การผลิตที่ยั่งยืน

2.2 แนวคิดระบบอาหาร

FAO (2016) ไดนิยามวา ระบบอหารประกอบดวยขั ้นตอนตางๆ ที่ทำใหเราไดบริโภคอาหาร ขั้นตอน

ประกอบดวยการปลูก เก็บเกี่ยว บรรจุหีบหอ แปรรูป การตลาด การบริโภค และการกำจัดอาหาร เปนตน สามารถ

กำหนดกรอบคิดไดดังนี้

• ระบบอาหาร คือ ระบบที่เชื่อมโยงตัวกระทำการและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต การรวบรวม

การแปรรูป การจำหนาย การบริโภค และการกำจัดผลผลิตอาหาร (ขยะ, สวนเกิน) ในจุดกำเนิดตางๆ ทั้ง

จากการเกษตร ปาไม ประมง ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติส่ิงแวดลอม

• ระบบอาหารประกอบดวยระบบยอย เชน ระบบแปลงเกษตร การจัดการของเสีย ระบบการปอนอุปทาน

และสัมพันธกับระบบหลักอื่นๆ เชน พลังงาน การคา สุขภาพ โครงสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบอาหาร

อาจมาจากจุดหนึ่งไปสูจุดอื่นๆ กระทบกันเปนหวงโซ

• ระบบอาหารที่ยั่งยืน คือ ระบบอาหารที่เกื้อหนุนความมั่นคงอาหารและโภชนาการสำหรับทุกดานในวิถี

เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอมสำหรับคนรุนตอไป มีเปาหมายเพื่อสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ผลประโยชนทางสังคม สรางผลกระทบที่ดีตอธรรมชาติส่ิงแวดลอม

แตกระนั้น แนวคิดเรื่องระบบอาหารยังไดรับการพัฒนาจากระบบกลไกสูระบบชีวิต เชนมุมมองทางนิเวศ

ที่มองระบบอาหารในเชิงระบบนิเวศสังคมที่มีชีวิต ปรับตัวตอแรงกดดันที่ไมแนนอน ผูกระทำการในระบบอาหาร

สามารถจัดการตนเอง พัฒนาเครือขายที่ยืดหยุน และจัดการกับความไมแนนอนได

การมองระบบอาหารในฐานะปฏิสัมพันธเชิงพลวัตระหวางมนุษย สังคม กับธรรมชาติที่มีการปรับตัวตอกัน

นั้นทำใหภาพของระบบอาหารกาวขามวิธีคิดเชิงกลไกที่มองสังคมแบบหยุดนิ่ง มีแตปจจัยนำเขา การเปลี่ยนแปลง

และผลที่เกิดขึ้นแบบเดิม นำมาสูความเขาใจระบบอาหารในฐานะระบบชีวิตทางสังคม ที่ผูกระทำการ กิจกรรมดาน

อาหาร และปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเชื่อมโยงกัน เปนระบบอาหารที่ยืดหยุน

ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางซับซอน

ระบบอาหารของชุมชนและสังคมขึ้นอยูกับบริบททางสังคมนั้นๆ เชน ระบบนิเวศ ประวัติศาสตรทองถิ่น

วัฒนธรรมการดำรงชีพ ความรูทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีระบบการผลิต การแลกเปล่ียน ปฏิสัมพันธ
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กับภายนอก ดังนั้นการจะทำความเขาใจวาระบบอาหารของทองถิ่นนั้นมีความมั่นคง ปลอดภัย หรือมีระบบคุณ

คาที่กำกับระบบอาหารนั้นๆ อยางไร จะตองเริ่มตนจากการทำความเขาใจโลกทัศน ประสบการณ บทเรียนชีวิต

ของชุมชนตอระบบอาหารที่พวกเขาสัมพันธ และเชื่อมโยงมาสูโครงสรางที่กำกับระบบอาหารในระดับตางๆ

เมื่อประมวลระบบอาหารชุมชนในมิติทางสังคม สามารถสรุปไดวา ระบบอาหารของชุมชนคือ ภูมิทัศน

ทางนิเวศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของทองถิ่นที่มีตออาหาร ทั้งดานนิเวศวิทยา การจัดการทรัพยากร การ

พัฒนาการผลิต ระบบการแลกเปลี ่ยนอาหาร เศรษฐกิจการคาอาหาร โดยทั้งนี้ชุมชนไดเรียนรู สรางโลกทัศน

ระบบคุณคา ความเช่ือ พฤติกรรม การจัดความสัมพันธทางสังคมผานอาหารภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ตอง

ตั้งรับ ปรับตัว สรางคุณคา อัตลักษณเพื่อการดำรงชีพของชุมชนอยางเขมแข็งและมีความหมาย

จากความหมายของระบบอาหารขางตน เมื่อนำมาวิเคราะหความเขาใจและการออกแบบระบบอาหาร

ของภาครัฐที่ปรากฏในนโยบาย และแผนงานตางๆ พบวา ภาครัฐมองระบบอาหารในแงกลไกมหภาค โดยลดทอน

มิติของอาหารเหลือเพียงมิติทางเศรษฐกิจ และมิติสุขภาพ และใหความสำคัญกับผูกระทำการในระบบอาหารที่เปน

สถาบัน เชน หนวยงานของรัฐ กลไกตลาด ขณะที่ประชาชนเปนเพียงแรงงานการผลิต และเปนปจเจกชนผูเขาถึง

รอรับการบริโภคในระบบอาหาร และกระบวนการสรางระบบอาหารก็มุงไปที่การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เพิ่มการ

ผลิต พัฒนาการแขงขัน มิติที่หายไปคือ มิติเชิงคุณคานิเวศ วัฒนธรรมที่ชุมชน สังคมมีตออาหาร และมิติทาง

การเมืองของการสรางความเขมแข็ง อำนาจตอรอง และการเคล่ือนไหวทางสังคมผานประเด็นอาหาร

การลดทอนมิติเชิงวัฒนธรรมและการเมืองของอาหาร ทำใหผูออกแบบระบบอาหารไมเห็นอาหารในฐานะ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิมองขามระบบอาหารในโครงสรางการจัดการทรัพยากรและการผลิตที่ไม

ยั ่งยืนและไมเปนธรรม ทำใหมองไมเห็นการลุกขึ้นปกปองระบบอาหารของชุมชนผานการปกปองนิเวศ ฐาน

ทรัพยากร การรักษาพันธุกรรมอาหารพื้นบาน การหวนคืนสูการใชระบบการผลิตแบบอินทรีย การเกื้อกูลระหวาง

มิติการผลิตกับผูบริโภคผานเรื่องราวทางวัฒนธรรม การสรางพื้นที่การเรียนรูสาธารณะ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดเปน

ที่มาของขบวนการพลเมืองอาหารที่กำลังนำมิติเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการเมืองกลับมาสูระบบอาหารที่พลเมือง

เขาถึง และจัดการเพื่อดำรงชีพและเพื่อสรางสรรคสังคมไดอยางเขมแข็ง

2.3 แนวคิดพลเมืองอาหาร

แนวคิดพลเมืองอาหารเติบโตมาพรอมกับแนวคิดประชาธิปไตยทางอาหาร Welsh and MacRae (1998)

เปนนักวิชาการรุนแรกๆ ที่นิยามความเปนพลเมืองอาหารไว หลักๆ คือ การมีสวนรวมของประชาชนอยางแข็งขัน

ในการปรับระบบอาหาร มากกวาที่จะยอมรับระบบดังกลาวในฐานะผูบริโภคอันเฉื่อยชา

ความเปนพลเมืองอาหารมองประชาชนมากกวาเพียงผูบริโภคและมองอาหารมากกวาเปนสินคา แตคือ

ประชาชนผูตื่นรูและมีบทบาทแข็งขันในการจัดการอาหารในบริบทของตน และเชื่อมโยงอาหารตลอดหวงโซ ดวย

เหตุนี้ความเปนพลเมืองอาหารจึงเปนสำนึกและปฏิบัติการดวยสิทธิและความรับผิดชอบของผูกระทำการอาหาร
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ทั้งหมด (รัฐ ตลาด ประชาสังคม) ในการมีสวนรวมทั้งในปฏิบัติการอาหารสวนบุคคลและสาธารณะ เพื่อที่จะ

สนับสนุนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสังแวดลอมตอระบบอาหารที่ยั่งยืนในวิถีประชาธิปไตย (adapted from

Wilkins, 2005)

ขณะที่ประชาธิปไตยอาหารโยงเฉพาะองคประกอบการมีสวนรวมของประชาชน ความเปนพลเมืองอาหาร

ยังรวมถึงองคประกอบความรับผิดชอบตอระบบอาหารดวย สวนแนวคิดความยุติธรรมอาหารและอธิปไตยทาง

อาหารซึ่งมุ งเนนเกษตรกรในดานสิทธิและระดับรากหญา แตพลเมืองอาหารรวมทั้งผู ผลิตและผูบริโภคที่มีความ

รับผิดชอบตอระบบอาหารทั้งหมด

จากการทำความเขาใจแนวคิดและการสังเคราะหบทเรียนของภาคีที่ขับเคลื่อนอาหารในแตละฐาน

สามารถสรุปเปนแนวคิดรวบยอดไดดังนี้

“พลเมืองอาหาร หมายถึงประชาชนที่ตระหนักถึงสิทธิ บทบาทหนาที่ทั ้งตอตนเองและชุมชนในการ

ขับเคลื ่อนสังคมในระบบหวงโซอาหาร บนหลักคิดที่วาเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ ในทองถิ่น และนำไปสูการเปด

กวางและเขารวมเครือขายเพื่อสรางพลังพลเมืองอาหาร (Small, Local, Open and Connected) โดยรวมกัน

ปกปองระบบนิเวศที่มีสุขภาวะ”

2.4 ประมวลกรอบคิดที่ใชการศึกษา

ผูเขียนใชแนวคิดเรื่อง “พลเมืองอาหาร” เปนฐานในฐานะเปนผูกระทำการ หรือขบวนการทางสังคมใน

การขับเคลื่อนอาหาร ดวยการสราง “ระบบอาหาร” ในรูปแบบตางๆ ในบริบทของตนเอง (สถานการณ อำนาจ

ตอรอง ศักยภาพ ฯลฯ) เพื่อนำไปสูสภาวะ “ความมั่นคงอาหาร” ที่พึงปรารถนา

กระบวนการสรางความเปนพลเมือง ที่มีฐานคิดและปฏิบัติการตางๆ ในแตละฐาน จะสะทอนถึงเปาหมาย

และผลลัพธทางสังคมในหลายรูปแบบ ดวยใชเกณฑการวิเคราะหเรื ่องการสรางความยั่งยืน นวัตกรรม การ

ยกระดับ และผลสะเทือนทางสังคมในบริบทการขับเคลื่อนนั้นๆ และเชื่อมโยงเขากับโครงสรางระบบอาหารของ

ประเทศ และสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อประมวลเปนขอเสนอตอเปาหมาย ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนไป

ขางหนา และขอเสนอเชิงนโยบาย
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กรอบแนวคิดพลเมืองอาหาร

บทที่ 3

การจัดการอาหารในแตละฐาน

พลเมืองอาหาร

บริบทชุมชน ไดแ้ก ่ระบบนิเวศ ฐานทรพัยากร วัฒนธรรม ฐานเศรษฐกิจ

ระบบอาหาร

การจัดการอาหารตลอดห่วงโซ่

การจัดการทรพัยากร การผลิต ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล กลไกเชิงสถาบันอืนๆ

ความมันคงอาหาร

ปัจจัยเชิง

โครงสรา้ง

เศรษฐกิจ

สังคม และ

นโยบาย

กลไกรฐั

ขบวนการ

ทางสังคม

ทังในระดับ

ทอ้งถิน

ระดับชาติ

และ

นานาชาติ
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บทที่ 3

ระบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

3.1 จุดเริ่มตนการผลิตที่ยั่งยืน

พัฒนาการการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนของกลุมเกษตรกรรายยอยมีมานาน ยอนไปตั้งแตทศวรรษ 2530

อันเปนยุครุงอรุณของเกษตรแผนใหมเชิงพาณิชยที่ใชเคม ีพันธุกรรมสมัยใหม และการจัดการแปลงเปนฐาน ปญหา

ของเกษตรพาณิชยนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติทั ้งในปา สายน้ำ ผืนดิน

ชายฝงทะเล ทำใหความมั่นคงอาหารจากฐานธรรมชาติของชุมชนมีความเปราะบาง การใชสารเคมีอยางหนักหนวง

เริ่มตนจากปุยเคมี ตามมาดวยสารเคมีปราบศัตรูพืช ทำใหเกิดมลภาวะสิ่งแวดลอม และสงผลกระทบสุขภาพ

ในดานเศรษฐกิจ แรงผลักดันทางเศรษฐกิจภายนอกไดผนวกชุมชนใหเปลี่ยนจากเศรษฐกิจพึ่งตนเองเปน

เศรษฐกิจการคา ตองพึ่งพาปจจัยการผลิต เทคโนโลยี และที่สำคัญคือกลไกตลาดที่กำหนดราคา โดยชุมชนขาด

อำนาจตอรอง เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยน ความสัมพันธทางสังคมก็เปลี่ยน จากชาวนาชาวไร (peasant) สูเกษตรกร

(farmer) และจากระบบการผลิตเพื่อดำรงชีพ (sufficient economy) ผสานการคา กลายเปนการผลิตการคา

(market oriented) ของผูประกอบการ (entrepreneur)

การเปลี่ยนวิถีการผลิตสงผลกระทบหลายดาน ทั้งความสัมพันธที่เคยเกื้อกูลระหวางธรรมชาติกับชุมชน

เปลี่ยนเปนความแปลกแยกและมุงจัดการธรรมชาติในฐานะปจจัยการผลิต ฐานทรัพยากรอาหารตามธรรมชาติที่

เปนความมั่นคงอาหารชุมชนพึ่งพาถูกกำจัดทำลาย คุณคาพันธุกรรมพื้นบานถูกหลงลืม แมแตพืชหลายชนิดที่เคย

เปนอาหารและยากลับถูกมองเปน “วัชพืช” หรือพืชที่ไมมีประโยชน แตสงผลกระทบตอการผลิตอาหาร การ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธกับธรรมชาติ ทำใหชุมชนผูผลิตไมลังเลท่ีจะใชสารเคมีรุนแรงเพื่อใหไดสินคาสรางรายได

ชุมชนถูกนิยามใหเปนผูผลิตอาหาร (food producer) เพื่อปอนสูตลาด โดยอาหารมีฐานะเปนสินคาที่ถูก

กำหนดโดยกลไกตลาดที่มองไมเห็น อาหารในมิตินิเวศและวัฒนธรรมไดถูกบดบังไป เหลือแตเพียงอาหารที่เปน

แหลงรายไดปอนสูผูบริโภคที่ไมรูจัก นั่นทำใหความสัมพันธระหวางชาวนาชาวไรผูผลิตอาหารกับผูบริโภคซึ่งมีอยูใน

ชุมชนไปจนถึงคนเมืองในทองถิ่นถูกแบงแยก ตัดขาด อาหารที่ไมมีบริบทของสายใยความสัมพันธทางสังคมทำให

การสื ่อสารเชิงคุณคาผานวิถีอาหารไดหายไป ในความยอนแยง ชาวนาชาวไรผู ผลิตอาหารที ่สูญเสียฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีการผลิตพึ่งตนเองก็ตองพึ่งพาอาหารในระบบตลาดที่ขาดความสัมพันธทางนิเวศและ

สังคม ดังที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนไดเคยศึกษาวิจัยวา ชุมชนผูผลิตเองสวนมากก็ตองพึ่งพาความมั่นคงอาหารจาก

ตลาดมากกวาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือฐานการผลิตของตนเอง สาเหตุจากการขาดสิทธิในการเขาถึงและ

จัดการทรัพยากรอาหาร การผลิต และกลไกตลาด ทำใหชุมชนประสบความเสี่ยงทางอาหารสูงขึ้น 2

2 มูลนิธิเกษตรกรรมยงัยืน, 2554, ตัวชวีดัความมนัคงอาหารในระดบัชุมชน, สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ
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ทั้งปจจัยเรื่องนิเวศ ฐานทรัพยากร ปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพจากสารเคมี และการสูญเสียความมั่นคง

อาหารที่พึ่งตนเองได ทำใหชาวนาชาวไร หรือเกษตรกรรายยอยหลายรายที่เคยเปนนักเกษตรเคมี และเกษตรกร

ผูประกอบการอยางโชกโชน แตประสบความลมเหลวในการดำรงชีพ การผลิต จึงไดเปลี่ยนแนวทางมาสูการทำ

เกษตรกรรมยั่งยืน โดยเริ่มจากปจเจกบางคน และพัฒนามาสูกลุมเกษตรกรที่มีเปาหมายการผลิตเพื่อความยั่งยืน

รวมกัน เชื่อมตอไปถึงผูประกอบการ ผูบริโภคท่ีกวางขวางยิ่งขึ้น โดยมีนักพัฒนาเอกชน นักวิชาการทองถิ่น ประชา

สังคมไดมีบทบาทเสริมความเขมแข็ง

คุณพลูเพ็ชร  สีเหลืองออน  เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนภาคีสำคัญของแผนอาหาร

สุขภาวะไดเลาถึงจุดเริ่มตนของเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่วามาจาก ความเดือดรอนที่ชาวบานไดรับจากพืช

พาณิชย อันเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ และเห็นปญหาถึงผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดลอม ทำใหเกษตรกรเริ่มหันมา

ผลิตอาหารปลอดภัยกลายเปนตนทางของระบบอาหารปลอดภัยที่เชื่อมโยงหวงโซอาหารทั้งระบบ ในแงนี้เกษตรกร

ไมไดทำหนาที่แคการผลิต แตเปนตนทางของการออกแบบระบบอาหารขึ้นใหม โดยเปนระบบที่ชุมชนเปนเจาของ

มีสวนรวม และไดประโยชนจากการจัดการ คุณพูลเพ็ชร ยังไดสะทอนถึงความผิดพลาดการออกแบบระบบอาหาร

ที่ผานมาวาละเลยความสำคัญของเกษตรกรผูผลิตดังนี้

“การทำประเด็นอาหารปลอดภัยนอกจากใหความสำคัญกับผูผลิตแลว ตองดูที่กระบวนการผลิตดวยวาจะ

ทำใหผูผลิตอยูไดหรือไม  เกษตรอินทรียตองไมใชอีเวนท แตเปนวิถีชีวิตและเชื่อมโยงสูตลาด เชนเดียวกับคนกินที่

ตองไมกินแบบเปนอีเวนท แตตองมีความเช่ือมโยงกัน”

เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชิงเทรา ก็เปนตัวอยางหนึ่งของการที่ชาวบานไมยอมจำนนตอระบบ

เกษตรพาณิชย และนโยบายรัฐ จึงไดลุกขึ้นมาพัฒนาทางเลือกการจัดการ เชนเดียวกับขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืน

ในพื้นที่อื่นๆ ดังที่คุณอุบล อยูหวา ผูนำเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน ไดเลาพัฒนาการวา จุดเริ่มตนมาจาก

นักพัฒนาในไทยและตางประเทศไดมีโอกาสพบปะผูนำชุมชนคือ พระครูพิพิธประชานารถ (หลวงพอนาน) จังหวัด

สุรินทร พระนักพัฒนา ไดเห็นความสำคัญที่จะตองสงเสริมใหเกษตรกรมีระบบการผลิตที่พึ่งตนเอง มีความยั่งยืน

เมื่อไดแนวคิดจากนักพัฒนาจึงไดสงเสริมชาวบานทำเกษตรกรรมยั่งยืน จากจุดเริ่มตนที่สุรินทร ขยายไปสูจังหวัด

อื่นๆ เชน มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ เปนตน เชนเดียวกับภาคอื่นๆ จุดเริ่มตนมาจากผูนำชุมชน นักพัฒนา

ไมกี่รายที่แสวงหาทางเลือก ซึ่งทางเลือกนั้นตอบโจทยที่เกษตรกรจำนวนมากกำลังเผชิญปญหาวิกฤติ

ไมเพียงแตในภาคชนบท แมแตในภาคเมืองที่มักจะถูกเขาใจวาเปนเพียงผูบริโภคหรือตลาด แตก็เกิดกลุม

สวนผักคนเมืองขึ ้น พวกเขาเปนทั้งผู ผลิต ผูบริโภค ผูกระจายอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน จุดเริ ่มตนมาจาก

สถานการณปญหาของคนเมืองซึ่งมีทั้งคนชั้นกลางที่ทำงานองคกร ชุมชนหมูบานจัดสรร คนจนเมือง เชน ชุมชน

แออัด และอื่นๆ ที่ตางก็ประสบปญหาอาหารในตลาดไมปลอดภัย และขาดความมั่นคงอาหาร สงผลกระทบตอ

สุขภาพ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนสนับสนุนเกษตรกรรายยอยในชนบทมาตลอดจึงได

ริเริ่มสงเสริมใหคนเมืองไดเริ่มทำการผลิต เพื่อยกระดับการพึ่งตนเองดานอาหาร การเรียนรูการปลูกผักแบบไมใช
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สารเคมี และที่สำคัญที่สุดก็การเห็นหวงโซอาหารทั้งระบบ จากเดิมที่คนเมืองเปนสวนปลายสุดของระบบหวงโซ

อาหาร คนเมืองเหลานี ้ไดเปลี่ยนสถานะจากผูบริโภคเปนพลเมืองที่จะพิทักษสิทธิการเขาถึง การผลิต การบริโภค

อาหารปลอดภัย และเชื่อมตอกับกลุมเกษตรกรที่เปนภาคการผลิตในชนบท

เมื่อเปรียบเทียบที่มา สาเหตุของกลุมเกษตรกรชนบทและกลุมสวนผักคนเมืองพบวามีทั้งจุดเหมือนและ

ตางกัน ในความเหมือน เกษตรกรชนบทและคนเมืองตางเห็นปญหาความไมปลอดภัยของอาหารในระบบตลาด ทำ

ใหตองแสวงหาวิถีการผลิตที่มีความยั่งยืนทางนิเวศและรับผิดชอบตอสังคม

สวนที่แตกตางคือ การผลิตของเกษตรกรมีฐานการดำรงชีพ ภายใตระบบนิเวศธรรมชาติ เปนความมั่นคง

อาหาร เปนฐานหลักทางเศรษฐกิจ และเปนวิถีวัฒนธรรมบนฐานชุมชน เมื่อการผลิตของพวกเขาเกี่ยวโยงกับระบบ

เศรษฐกิจ การผลิตของพวกเขาจึงสัมพันธกับนโยบายของรัฐคอนขางมาก ทั้งนโยบายการเกษตร การใชที่ดิน การ

พัฒนาชนบท และอื่นๆ จึงมีผลตอระบบการผลิตของพวกเขาโดยตรง

ขณะทีก่ลุมสวนผักคนเมือง การผลิตของพวกเขาเปนวิถีคนเมืองในยุคหลังสมัยใหม ที่ตองการกาวขามเสน

แบงจากผูบริโภคมามีสัดสวนของการผลิต หากเปนคนชั้นกลาง การผลิตของเขาเกิดจากการริเริ่มของปจเจกชนที่

ตื ่นตัว เปนพลเมืองเชิงปจเจกที่ทำการผลิตเปนงานอดิเรก เปนการแสวงหา จัดสรางคุณคาธรรมชาติ สรางวิถี

อินทรียในพื้นที่เมือง นโยบายรัฐมีสวนนอยมากกับการผลิตของพวกเขา แตหากเปนคนจนเมือง การผลิตของพวก

เขามีสวนของการเสริมความมั่นคงอาหารและสรางรายได แตก็ไมใชเปนการพึ่งตนเองในรูปแบบของชนบท ฐาน

สำคัญคือการใชที่ดิน ซึ่งสวนมากเปนที่ดินสาธารณะ ที่ดินเอกชน ความเกี่ยวโยงกับนโยบายรัฐในดานที่ดินจึงมี

มากกวากลุมคนชั้นกลางในเมืองทั่วไป

3.2 สถานการณการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

การผลิตที่ยั่งยืนสวนใหญเกิดขึ้นจากฐานชุมชนชนบท แตมีบางสวนเกิดในภาคเมือง เชน สวนผักคนเมือง

ซึ่งมีเปาหมายการผลิตที่แตกตางกันไป ชุมชนชนบทผลิตเพื่อความมั่นคงอาหาร สรางรายได เปนระบบการจัดการ

ที่มีฐานทรัพยากรทั้งของตนเองและฐานทรัพยากรรวมที่มั่นคงและมีกระบวนการกลุมรวมกัน แตชุมชนเมือง เชน

สวนผักคนเมือง เปนการผลิตในเชิงคุณคาเพื่อเปลี่ยนผานจากผูบริโภคใหมีอัตลักษณผูผลิตดวย ไมเนนพึ่งตนเอง

แตเนนการเรียนรูและสรางเครือขายความรวมมือ ทั้งกลุมชนบทและเมืองไดสรางความหมายของการผลิตจากเรื่อง

อาชีพใหเปนวิถีวัฒนธรรมหลังสมัยใหมที่มีมิติเชิงคุณคาเชิงนิเวศ ความเปนธรรม ความเกื้อกูล และการสราง

อำนาจตอรองในการกำหนดวิถีชีวิต

ภาคีที่ทำโครงการที่ดำเนินการผลิต มีแนวคิดเรื่องการสรางความเขมแข็งชุมชนในเชิงคุณภาพ ทั้งการ

จัดการระบบนิเวศ การผสานวัฒนธรรมทองถิ่นกับการจัดการสมัยใหม ใหเกิดความมั่นคงอาหาร เศรษฐกิจชุมชน

และวัฒนธรรมทองถิ่นทั้งการผลิตและบริโภคจึงเชื่อมโยงกัน
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ปฏิบัติการของภาคีมีนัยการสรางพลเมืองอาหาร ดำเนินการในระดับชุมชน โดยโยงสถานการณปญหาที่

ชุมชนเผชิญ เชน พื้นที่ทรัพยากรอาหารถูกคุกคาม ปญหาความไมเปนธรรมในระบบเศรษฐกิจอาหาร ปญหา

สุขภาพจากการผลิต การขาดทางเลือก (เสรีภาพ) ในการผลิต ดวยการเผชิญสถานการณจริง การถอดบทเรียน

การเสริมการวิเคราะหเชิงระบบ ทำใหเกิดกลุมเกษตรกรที่แข็งขันในการสรางความมั่นคงอาหาร

ชุมชนการผลิตที่เขมแข็ง จะมีการจัดการความรู (การศึกษาทดลอง การเก็บขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล)

การเสริมความรูภายนอก) อยางตอเนื่องและยกระดับ โดยเชื่อมโยงกับกลุมผูผลิตอื่นๆ เปนเครือขายการเรียนรู ซึ่ง

กระบวนการสรางพลเมือง มีพี่เลี้ยงหรือองคกรสนับสนุนที่ทำงานรวมกับชุมชนอยางใกลชิด เสมอหนา ตอเนื่อง

สรางความไววางใจและการยกระดับการเรียนรู เพราะชุมชนที่เขมแข็งคือ ฐานที่มั่นคงในการสรางระบบอาหารสุข

ภาวะ

ในมิติความยั่งยืน กลุมเกษตรกรที่ตื่นตัวเปนพลเมืองที่แข็งขัน ไดดำเนินการสรางความมั่นคงและยั่งยืนทั้ง

ในเรื่องพันธุกรรม การพัฒนาระบบการผลิตที่เขมแข็ง พัฒนามาตรฐานการผลิต (เชน PGS) และมีสวนรวมสราง

ตลาดทองถิ่น (ภายในชุมชน และภายในจังหวัด) ปจจัยพื้นฐาน คือ การมีทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมเดิมที่

เขมแข็งตอเนื่อง

ในมิตินวัตกรรม กลุมการผลิตสรางนวัตกรรมใหมๆ ทั้งในเชิงการจัดการพันธุกรรม ระบบการผลิต ระบบ

กาจัดการกลุม องคกร โดยเฉพาะการเอามิติเชิงคุณคาโภชนาการ และความปลอดภัยสุขภาพมาพัฒนาผลผลิตและ

การสื่อสาร

ในมิติการยกระดับ กลุมการผลิตยั่งยืนเนนการขยายตัวเชิงคุณภาพ แตการขยายในเชิงปริมาณขึ้นอยูกับ

ประเภทการผลิต ในเรื่องการผลิตขาว ยังไมเห็นการขยายตัวเชิงปริมาณมากนัก เพราะตองการปจจัยสนับสนุน

เชน นโยบาย กลไกที่มีภาคีรัฐและสังคมเขามารวมสนับสนุนใหสอดคลองกับปญหา ความตองการ และศักยภาพ

ของชุมชน แตในเรื่องพืชผักผลไม กระแสผักอินทรียที ่ตอบโจทยสุขภาพไดรับความสนใจ ทำใหบางพื้นที ่ เชน

ฉะเชิงเทรา ขยายตัวเร็ว โดยมีกลไก เชน ตลาดสีเขียว โรงเรียน โรงพยาบาลเขามาหนุนเสริม

ในมิติการสรางผลสะเทือน ดวยการขับเคลื่อนของเครือขายที่นำมาสูนโยบายระดับชาต ิและจังหวัด ทำให

เรื ่องเกษตรยั่งยืน ขยายตัวอยางรวดเร็ว แตเมื ่อเขาสู กรอบของรัฐ มักจะเกิดลักษณะการจัดการแยกสวน ไม

สงเสริมความเขมแข็งของเกษตรกร ทำใหผลสะเทือนที่เกิดขึ้นแมจะมีมาก แตหวังผลเชิงคุณภาพไดไมมากนัก ผล

สะเทือนปรากฏดานสังคมมากกวา จากการตื่นตัวของสาธารณะเรื่องอาหารปลอดภัย ทำใหเกิดความตองการ

อาหารอินทรียสูง แตถาการยกระดับของชุมชนยังจำกัด จะเปดทางใหภาคเอกชนเขามาชวงชิงดำเนินการแทน

ความทาทายการผลิตขณะนี้อยู ที่ความผันผวนภูมิอากาศ ขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐาน (น้ำ ที ่ดิน

พันธุกรรม) ที่กระทบตอการพัฒนาการผลิต การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะพลเมืองอาหารรุ นใหมที่เขาใจ

โครงสรางยึดโยงชุมชน การขาดกลไกสนับสนุนเชิงบรูณาการในระดับทองถิ่น การขาดระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง

การผลิต การตลาด เชื่อมผูผลิตและผูบริโภค
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3.3 เปาหมาย และรูปแบบการผลิตและการบริโภคยั่งยืน

แมกลุมเกษตรกรในชนบทที่ทำการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนมีความหลากหลาย เชน กลุมชาวนาภาคเหนือ

และอีสานบนฐานการผลิตขาวเพื่อการบริโภคและการคา กลุมชาติพันธุบนที่สูงผลิตผลิตขาวและพืชไรเพื่อยังชีพ

และการคา กลุมชาวนาภาคกลางที่เนนการผลิตขาวเพื่อขาย กลุมเกษตรกรภาคตะวันออกที่ทำการผลิตขาวผสม

กับพืชผัก กลุมเกษตรกรภาคใตที่มีฐานสวนผสมผสาน

การจำแนกรูปแบบของระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนทำไดหลายอยาง เชน การจำแนกตามภูมินิเวศ

(ระบบการผลิตบนที่สูงในภาคเหนือ ระบบนาขาวที่โคก ดอน และทามอีสาน ระบบการผลิตนาท่ีราบลุมภาคกลาง

ระบบเกษตรผสมผสานในพื้นที่โหนด นา เล ภาคใต) การจำแนกตามวิถีการผลิต (การผลิตเพื่อบริโภค การผลิตกึ่ง

บริโภคกึ่งพาณิชย) การจำแนกตามพืช เปนตน

แตที ่นาสนใจคือ ความเปนหนวยการผลิตเชิงพหนุหนาที่ในการจัดการหวงโซอาหาร เกือบทุกกลุม

เกษตรกรที่ภาคีทำงานสงเสริม เกษตรกรไมไดทำหนาที่ผลิตเพียงอยางเดียว แตยังทำหนาที่อีกหลายอยาง เชน

ปกปองนิเวศ ทรัพยากร และพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรม เปนกลไกจัดการกระจายอาหาร สื่อสารการเรียนรูการผลิต

และบริโภค สงเสริมการบรโิภคอาหาร และผลักดันทางนโยบาย

รูปธรรม เชน กลุมทำหนาที่ผลิตและจัดหาอาหารยั่งยืนปอนสูตลาดสีเขียว โรงเรียน โรงพยาบาล สงตรง

ถึงผูประกอบการทั้งที ่อยูในพื้นที่และไกลออกไป บางรายเชื่อมตอกับตลาดตางประเทศ และมีบทบาทเขาไปรวม

การขับเคล่ือนนโยบายเกษตรยั่งยืนในระดับทองถิ่น อำเภอ จังหวัด

หนวยการผลิตเชิงพหุหนาที่หวงโซอาหารไดกาวขามเสนแบงเชิงอัตลักษณ หนาที่ที่เคยถูกจำกัดอยาง

ตายตัว แยกผูผลิต ผูประกอบการ ผูบริโภค ผูสงเสริม ผูจัดการระบบ ฯลฯ ซึ่งทำใหเกิดความสับสนในการ

ขับเคลื ่อนทางนโยบายและสงเสริม เชน การสงเสริมการผลิตมักจะมุงแตการผลิต แตไมไดมองเกษตรกรในฐานะ

เปนผูบริโภค หรือการสงเสริมการตลาดก็จะคิดถึงผูประกอบการ แตไมไดมองการมีสวนรวมของเกษตรกร หรือการ

พัฒนาวิชาการก็จะมองแตเกษตรกรเปนผูรับหรือนำความรูไปปฏิบัติแตไมไดมองเกษตรกรในฐานะผูสรางสรรค

ความรู ดังนั ้น เราจึงไมเห็นเกษตรกรที่เปนนักปรับปรุงพันธุ  นักถายทอด นักสงเสริม นักการตลาด และเปน

ผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมายแรก

รูปแบบการผลิตเชิงพหุหนาที่หวงโซอาหารจึงเปนรูปแบบสำคัญของพลเมืองอาหารที่มีบทบาทการผลิตซึ่ง

เปนตนทางหวงโซอาหาร แตยังทำหนาที่เชื่อมโยงไปตลอดหวงโซอาหารในภูมิทัศนทางนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมของ

ตน เกิดเปนหนวยการผลิตและประกอบการที่มีเครือขายทางสังคมกวางขวาง หลายแหงพัฒนาเปนโมเดลในระดับ

จังหวัด เชน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกฉะเชิงเทราที่ไมเพียงแตเปนตนแบบระดับจังหวัด แตยังเครือขายระดับ

ภาคตะวันออก หรือเครือขายกลุมเกษตรยั่งยืน ที่พัฒนาไปสูเปนโมเดลระดับจังหวัดเชนกัน

แตไมวาหนวยการผลิตจะมีขนาดไหน ทั้งหมดนี้มีเปาหมายการผลิตรวมกันคือ การผลิตที่ปลอดภัยตอ

สุขภาพ สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่น และเปนการผลิตที่เกื้อกูลกับผูบริโภค
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ดังที่คุณพูลเพ็ชรสะทอนวา เกษตรอินทรียเปนวิถ ีไมใช Event และไมใชเปนเพียงอาชีพ สอดคลองกับคำ

บอกเลาของคุณสุนีพร หลี่จา โครงการพัฒนาตำบลตนแบบการสรางสุขภาวะทางอาหารและโภชนาการ ต.เทอด

ไทย อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย ที่ทำงานกับกลุมชาติพันธุบนที่สูงวา เดิมการผลิตของกลุมชาติพันธุอยูบนหลัก

วัฒนธรรมประเพณีที่เคารพธรรมชาติและแบงปนสิ่งดีใหคนอื่น แตดวยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสงผลให

ชาวบานหลายรายหันไปใชสารเคมีซึ่งขัดกับหลักประเพณ ีการฟนฟูวิถีเกษตรพื้นบานกลับมาจึงเปนการคืนคุณคา

ใหกับวิถีประเพณีการผลิตของกลุมชาติพันธุ หรือกรณีการสงเสริมวิถีเกษตรของมูลนิธิ MOA ที่ใชหลักปรัชญา

ธรรมชาติและศาสนายิ่งมีความชัดเจนวา เปาหมายการผลิตอาหารอินทรียมากไปกวาตัวอาหารที่ปลอดภัย แตคือ

การสรางคุณคาความดีงามของการดำรงชีพดวยมิติศีลธรรมที่ปฏิบัติผานการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวอยางที่บงบอกวา วิถีการผลิตอาหารที่ยั่งยืนของกลุมเกษตรกรที่ภาคีไปสงเสริม

นั้น วางอยูบนฐานคุณคาหลายมิติอยางบูรณาการกัน ทั้งคุณคาเชิงนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการ

สรางอำนาจในการพึ่งตนเองและตอรองกับภายนอก แตจะมีมิติไหนโดดเดนขึ้นอยูกับบริบทและปจจัยแวดลอมที่

ชุมชนเผชิญ ตางจากวิธีคิดเชิงนโยบายที่มองระบบการผลิตอาหารเปนเรื่องการจัดการปจจัยการผลิต เทคโนโลยี

เพื่อสรางผลิตภาพการผลิตใหมีประสิทธิภาพในมิติเศรษฐกิจ

3.4 ปญหาและอุปสรรค

· เด็กรุนใหมของไทยไมเห็นคุณคาในสิ่งนี้และทิ้งอาชีพ

· ผูบริโภคไดสูญเสียอำนาจการจัดการในภาคตาง ๆ แมแตปองกันตัวเองจากอาหารที่ไมปลอดภัยปลอดภัย

เมื่อหนวยครอบครัวเปนหนวยแรกที่ปองกันใหอาหารปลอดภัยเขาไปอยูในทองยังทำไมได ระบบใหญก็

พิการหมด

· ปญหาการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เนื่องจากกลุมชาติพันธุมีทางเลือกนอยในอาชีพอื่น และมีปญหาเรื่องแหลง

น้ำจึงปลูกพืชเชิงเดี่ยวไดปละ 1 ครั้ง และยากที่จะเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรอินทรียหรือ

ธรรมชาติ

· กลุมชาติพันธุประสบปญหาเนื่องจากขาดเอกสารสิทธิ์ และไมมีหลักประกันวาการทำเกษตรอินทรียจะมี

รายไดทดแทนสวนที่ขาดหายไป  ดังนั้นการทำเกษตรอินทรียของกลุมชาติพันธุจึงทำไดเฉพาะในพื้นที่

ทองเที่ยว

· การมีสวนรวมของกลุมชาติพันธุในนโยบายรัฐมีนอย ทำใหตองรับนโยบายมาปฏิบัต ิจึงตองพยายามสราง

รูปธรรมใหภาครัฐเห็น แตภาครัฐกลับสงเสริมไมตรงกับวัตถุประสงคที่กลุมชาติพันธุตองการ
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· กลุมชาติพันธุใชสารเคมีโดยไมไดตระหนักวาจะทำใหคนอื่นไดรับประทานสารพิษ แตยังเปนหวงคนใน

ครอบครัวและผูที ่รูจัก  ขัดแยงกับหลักศาสนาและวิถีปฏิบัติของกลุมชาติพันธุทุกกลุมที่สอนใหทำดีและ

แบงปนสิ่งที่ดีใหคนอื่น

· เกษตรกรสูญเสียหนวยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ปจจัยการผลิต เรื่องพันธุ นิเวศ และการดูแลกำกับให

ปลอดภัย

· เกษตรกรสูญเสียความรูเรื่องการบริโภค ไมมีความรูในการกิน กินตามคำโฆษณา

· เกษตรกรสูญเสียระบบผลิตอาหาร และการกระจายอาหาร

· ผูคนจะแยกไมออกวาอันไหนเปนของบริษัท

· เด็กนักเรียน 90% ตั้งแตชั้นอนุบาล-ประถม กินผักไมเปนและไมชอบกินผัก  ตองใชวิธีหลอกลอดวยการ

ทำเมนูเห็ดเขยา เลียนแบบไกเขยาที่กำลังฮิต โดยใชวัตถุดิบธรรมชาติ เชน ผักไชยา ใบหมอน มาเปนผง

ปรุงรส

· คนสวนใหญในสังคมจะอยูภาคบริการที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตอาหาร แตอำนาจตกอยูกับคนกลุมนอยคือ

บริษัทใหญที่ควบคุมสายพานอาหาร

· ปญหาสวนใหญคือเกษตรกรที่ไดมาตรฐานแลวเกิดความโลภนำผลผลิตที่ไมใชเกษตรอินทรียมาสง

โรงพยาบาลหรือจำหนาย บางครั้งน้ำหนักไมไดตามเกณฑ ทำใหตองใชมาตรการพูดคุยอยางเด็ดขาด

3.5 ขอเสนอตอเปาหมายและทิศทาง

การปกปองฐานทรัพยากร

• การปกปองพื้นที่การผลิตรักษาพื้นที่อาหาร

· สรางความมั่นคงในการถือครองและใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุบนที่สูง

· มีการเก็บเมล็ดพันธุและผักพื้นบานสวนหนึ่งนับตั้งแตเริ่มทำเกษตร เพื่อสงตอใหลูกหลาน

การผลิต

· หนวยการผลิตตองเขาถึงความมั่นคงดานอาหารระดับครอบครัวเปนอันดับแรก กอนจะพัฒนาไปสูการ

รวมกลุมเปนเครือขายหรือองคกรที่มาตรฐาน

· ระบบการผลิตที ่ผลผลิตสามารถไปสู ตลาดแลวทำใหเกิดรายไดขึ ้นจริง และมีความตอเนื ่อง โดย

กระบวนการทั้งหมดสิ่งสำคัญคือการสรางกระบวนการมีสวนรวม เชน เวทีที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทำใหทุกคนรูสึกวาจะเกิดประโยชนกับตัวเอง

· การสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง เชน การทำอาหารเชาเอง การหวานเมล็ดพันธุที่ตัวเองเก็บเกี่ยว

การจัดการผลผลิตดวยตัวเองเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได
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การสรางการเรียนรู

· ตองมีกระบวนการสั่งสมประสบการณ และทำกระบวนการกลุมเริ่มจากพัฒนาคน

· พัฒนาความเปนพลเมืองอาหารทีต่ระหนักถึงสภาวะโลกที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหาร แทนที่จะ

มองเรื่องอาหารที่ดีตอสุขภาพเพียงอยางเดียว เพราะอาหาร ทรัพยากร น้ำ อากาศ เปนเรื่องเดียวกันและ

สรางความสมดุลรวมกันบนโลกใบนี้

· ทำใหเกษตรกรรูสึกภาคภูมิใจในความเปนเกษตรอินทรียที่ผลิตอาหารดีและเชื่อมสูผูบริโภค เปนผูรวม

สรางสังคม เกิดกระบวนการสื่อสารกับผูอื่น

· มีการรวมกลุมชวยเหลือกันในลักษณะกลุมออมทรัพย ทำใหเกษตรกรสามารถดำเนินตอไปไดบนพื้นฐาน

ความภาคภูมิใจ

· ทำใหเกษตรกรรูสึกวาคุมคาที่จะเปลี่ยน เกษตรกรจำนวนมากที่วางแผนการผลิตและเก็บเกี่ยวตามกำลัง

จนมีผลติผลสงขายทุกวัน สามารถมีรายไดเล้ียงดูลูกและซื้อที่ดินเพิ่ม

· สืบทอดภูมิปญญาการผลิตและบริโภคในครัวเรือนของกลุมชาติพันธุใหยั่งยืน  โดยมุงเนนแมกับผูสูงวัยเพื่อ

เปนทั้งผูผลิตและสงเสริมใหความรูดานสุขภาพ

· พัฒนาหลักสูตรการเกษตรใหกับกลุมเกษตรกรใหเปนองคความรูแบบผสมผสานเชิงลึกระหวางภูมิปญญา

กับการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

· ชักนำใหเยาวชนคืนถิ่นเปนเกษตรกรรุนใหมมากขึ้น

· การทำกลุมนาจะเริ่มที่ความภาคภูมิใจในตนเอง จากสิ่งที่ตัวเองมีกอน  การทำสวนจึงยิ่งตอกย้ำการมีสิทธิ

พื้นฐานในการสงตออาหาร ซึ่งทาง MOA บอกวาผลผลิตที่สงตอไมใชสินคา แตเปนอาหารซึ่งเปนสิ่งหลอ

เลี้ยงชีวิต นี่คือจุดเริ่มตนที่ตัวเองแลวขยายสูคนภายนอก

· ปรับเปล่ียนทัศนคติของสังคมท่ีมองกลุมชาติพันธุในแงราย เราก็พยายามเดินใหเขากับสังคมภายนอก

· นำคำสอนศาสนา คุณคาที่มีในคำสอนและประเพณี ภูมิปญญาความเชื ่อ เพื ่อสรางภูมิรางกายและ

สุขภาพจิตใหการปฏิบัติดีกลับคืนมา รวมถึงการเชื่อมโยงกับปญหาดานระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

· หนวยผูบริโภคตองมีความรูเรื่องการบริโภคหรือการทำกิน เพราะความรูเรื่องการทำกินเปนความรูพื้นฐาน

ในการปองกันใหอาหารที่เขาปากปลอดภัย เมื่อสูญเสียความรูในการบริโภคก็สูญเสียความเปนพลเมือง

สูญเสียความเปนอธิปไตย  การใหขอมูลหรือการรับรูของคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมของบริษัทผูผลิตอาหาร

เพราะตอนนี้ตนเห็นวารูปธรรมเรื่องอธิปไตยอาหารมาจากฝงผูผลิต
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· สรางความตื่นตัว การทำใหคนเหน็รูปธรรมตัวอยางที่ทำแลวอยูไดจริง  และการชักนำใหคนเขาสูระบบ

กลุมโดยการออมทรัพย เพื่อเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน โดยเห็นวาเรื่องเงินจะเปนสิ่งที่ดึง

คนเขามา

พัฒนาระบบสนับสนุน

· การออกแบบเกษตรอินทรียในระดับจังหวัด มีนโยบายสนับสนุนโรงเรียน โรงพยาบาล เปดตลาดสีเขียวให

เชื่อมโยงกับเกษตรกร

· ตองมีเวทีใหเกษตรกรและผู บริโภคเกิดความตื่นตัว และเชื่อมโยงกับพันธมิตร  สวนระบบรองรับเรื่อง

คุณภาพอาหาร มองเรื่องสหกรณผู บริโภคที่ขับเคลื่อนเกษตรอินทรียผานสหกรณ มีการเชื่อมโยงอาหาร

จากพื้นที่โดยผูผลิตเปนผูปอนของ และทำงานอาหารปลอดภัยรวมกับผูบริโภคในระบบเมือง

· การทำใหเกิดกลไกซึ่งมีหลายรูปแบบ เชน กลไกสหกรณผูบริโภค กลไกตลาดสีเขียวที่จะนำไปสูชุมชน

ผูบริโภค และกลไกขับเคล่ือนชุมชนที่เชื่อมโยงผูผลิตและผูบริโภคใหเรียนรูและปฏิบัติการรวมกัน

· ตองอาศัยความรวมมือจากภาคีที่หลากหลาย เชน กรมสงเสริมการเกษตรตองรวมมือกับกระทรวง

สาธารณสุขดูแลผักบนชั้นวางในหางสรรพสินคา

· ผูบริโภคตองเขาถึงการสรางชุมชนบริโภคใหม ๆ ไดแกตลาดทางเลือก ตลาดสีเขียวตาง ๆ เพราะการเกิด

กลไกตลาดจะนำไปสูการขยายผลเปนกลไกของเมือง ซึ่งทำใหเกิดพื้นที่อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

การกระจายตัวในหนวยอำเภอ

· สรางชุมชนการบริโภคใหมที่สวนกระแสกับอุตสาหกรรมเกษตร ใหกลายเปนมิติของการใหขอมูล เปนมิติ

แหงการรักใครแบงปนและการคุมครองพื้นที่อาหารของชุมชนและของพื้นที ่   คนเหลานี้คือกลไกที่จะกอ

เกิดสภาเมือง ทำใหคนรักถิ่น และขยายตัวเปนพื้นที่กระจายความรูท่ีมากกวาแหลงอาหาร

· ระบบเฝาระวังและจับตาอาหารพรอมประชาชน  โดยไมตองรอขอมูลจากหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง

· ควรยกระดับงานคุมครองผูบริโภคและการศึกษาสาธารณะของประเทศไทยอยางตอเนื่อง

· การสรางผูนำการเปล่ียนแปลงในสถาบันของทองถิ่น เชน ใหครู แพทย พยาบาล ผูนำชุมชนเปน Change

agent ที่สามารถขับเคลื่อนกลไก หรือสื่อสารในมิติคุณคาของอาหารและมิติคุณคาของพลเมืองได

· การสรางระบบจับตาเฝาระวังอาหารปลอดภัย ที่สรางความเขมแข็งใหกับพลเมืองอาหาร เนื่องจากไม

สามารถฝากความหวังกับกลไกของรัฐหรือโครงสรางที่รัฐวางแผนได
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สื่อสารทางสังคม

· การใหขอมูลดานสุขภาพจึงมีสวนอยางมากใหผูผลิตเกิดการเปล่ียนแปลง

· สื่อสารดวยขอมูลใกลตัวในชีวิตของพวกเขาเอง เชน สุขภาพ เศรษฐกิจ

· สรางความตื่นตัวและตระหนักรูถึงสิทธิของผูบริโภค ดวยการใหขอมูลที่เชื่อมโยงบริบทแวดลอมถึงตัวของ

เขาและสิ่งที่อยูใกลตัว

· หาคนมีความรูท่ีจะสรางการเปลี่ยนแปลง เชน กรณียโสธรที่นำแพทยที่ศึกษาขอมูลผลกระทบสารเคมีมา

สรางความตื่นตัว

· ประเด็นจากกลุมชาติพันธุ เรื่องการเชื่อมโยงบริบทของโลกมาสูทองถิ่น เชน ปญหาโลกรอน และนำ

เรื่องราวของทองถิ่นเชื่อมโยงกับประเด็นสังคม ไดแกการปลูกผักพื้นบาน  ทำเกษตรหมุนเวียนเพื่อดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซต การเชื่อมโยงกับสังคมผานมุมมองใหมจะทำใหสามารถตอกับสังคมภายนอกได

หลากหลายขึ้น

3.6 ขอเสนอการขับเคลื่อนนโยบาย

• ผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

• พัฒนาตนแบบทางนโยบายในรูประบบการจัดการเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่

• คุมครองพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยอาหาร

• สงเสริมและผลักดันนโยบายการคุมครองระบบเกษตรนิเวศวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ เชน เขต

วัฒนธรรมพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เพื่อคุมครองสงเสริมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง เปน

ตน

• ผลักดันใหรัฐยกเลิกสารเคมีรายแรง และสงเสริมเกษตรอินทรียมาทดแทน

• พัฒนานโยบายดานภาษีสารเคม ีเพื่อควบคุมสารเคม ีและนำรายไดมาสงเสริมเกษตรอินทรีย

• พัฒนานโยบายมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมใหมีความหลากหลาย โดยมีระบบ PGS เปน

พื้นฐาน

• สงเสริมแนวทางการปรับระบบการผลิตเชิงเดี่ยว พาณิชยท่ีไดจะไดรับผลกระทบจากสภาวะโลกรอน ให

เปนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนมีความสามารถปรับตัวและมีสวนชวยบรรเทาสภาวะโลกรอน

• จับมือรวมกับหนวยงานสงเสริมการตลาด เชน กรมการคาภายใน สงเสริมเกษตรอินทรีย

• พัฒนาระบบฐานขอมูลออนไลนเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตอาหารอินทรียในทุกประเภท
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• พัฒนากลไกเชิงนโยบายแบบมีสวนรวมระบบอาหารยั่งยืนในระดับจังหวัดและภูมิภาค เพื่อสงเสริมการ

ผลิต การกระจาย การบริโภคอาหารอินทรียอยางบูรณาการ

• พัฒนาระบบการศึกษา การเรียนรูทั้งในระบบและตามอัธยาศรัยกับเกษตรกรรุนใหม หรือผูที่สนใจจะเปน

เกษตรกรใหมีความเขาใจในเปาหมาย มีทักษะการจัดการเกษตรอินทรียทั้งในภาคชนบทและเมือง

• มีนโยบายคุมครองสงเสริมใหคนเมืองเขาใชพื้นที่สาธารณะของรัฐ หรือแบงปนพื้นที่กับเอกชนเพื่อทำการ

ผลิต “สวนผักคนเมือง” และมีมาตรการสนับสนุน
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บทที่ 4

ระบบตลาดสีเขียว

4.1 จุดเริ่มตน

จากขอมูลของมูลนิธิสายใยแผนดิน ตลาดสินคาเกษตรอินทรีย หรือ “ตลาดสีเขียว” เริ่มตนราวป 2533

จากกระแสรักสุขภาพที่ผูบริโภคเริ่มสนใจอาหารอินทรียมากขึ้น ตลาดนัดแรกๆ ที่เกิดขึ้นคือ ตลาดนัดอาหารเพื่อ

คุณภาพชีวิต (ป 2529) ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการริเริ่มของอาจารยชาญชัย ลิมปยากร สมาคมเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม ตลาดนัดสินคาปลอดสารเคมี (2535) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

โดยเครือขายเกษตรทางเลือกภาคใต และตลาดนัดอิ่มบุญ (ปลายป 2536) ที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการ

ริเริ่มของโครงการพัฒนาเครือขายผูผลิตผูบริโภคเกษตรทางเลือกภาคเหนือ ในภาคอีสาน ตลาดสีเขียวเริ่มจาก

เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร รวมมือกับสหกรณเกษตรอินทรียกองทุนขาวสุรินทร และโครงการเสริม

ประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร (คสป.) เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานตางๆ รวมทั้งภาคประชาสังคม

ในจังหวัดสุรินทร รวมกลุมกันในนาม “สุรินทรเสวนา” ผลักดันใหเกิดการจัดตั้ง “ตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร”

สำเร็จในป 2545 แตก็ตองยุติลงอยางรวดเร็วเนื่องจากปญหาดานสถานที่ ตอมามีความพยายามในการเปดตลาดสี

เขียวอีกครั้งภายใตการดำเนินโครงการทองถิ่นสุรินทรสุขสบาย เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2546 ณ ลานเชียงปุม

บริเวณสนามหนาองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรและดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

โดยภาพรวมแลว ตลาดนัดรุนบุกเบิกเหลานี้เกิดขึ้นโดยการริเริ่มขององคกรพัฒนาเอกชนและไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณ แตเนื่องจากความไมพรอมของผูบริโภค ประกอบกับประสบปญหาดานการบริหารจัดการ

ตลาด ทำใหตลาดนัดเหลานี้ตองปดตัวไป จนเมื่อถึงถึงป 2540 มีจุดเปลี่ยนหลายอยางที่ทำใหตลาดเขียวเติบโตขึ้น

ในดานเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือ การขับเคล่ือนของภาคชุมชนและองคกรพัฒนาเอกชน จากการรวมผลักดันกับสมัชชา

คนจนใหมีโครงการนำรองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายยอย (2544 – 2546) ซึ่งมีการสนับสนุน

งบประมาณไปยังกลุมผูผลิตในจังหวัดตางๆ ใน 19 ภูมินิเวศน ครอบคลุมพื้นที่ 37 จังหวัด ทำใหมีการริเริ่มทำ

ตลาดนัดเกือบ 20 แหงในจังหวัดตางๆ ซึ่งบางแหงก็เลิกตลาดหลังจากทีโครงการนำรองฯ ปดโครงการ แตก็มีตลาด

นัดบางสวนที่ดำเนินการตอ เชน ตลาดนัดสีเขียว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (2545/46) ตลาดนัดสีเขียว อำเภอ

สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และกอใหเกิดกระแสการเปดตลาดนัดเชนนี้ในกลุมเกษตรกรเครือขายเกษตร

ทางเลือกอื ่นๆ นับจากป 2550 โครงการสงเสร ิมสนับสนุนตลาดสีเข ียว และ Community Supported

Agriculture(CSA) ของบริษัทสวนเงินมีมา ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
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สุขภาพ(สสส.) ไดสนับสนุนใหมีการรวมตัวของผูประกอบการสีเขียวที่สนใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดลอม (แตไม

จำเปนตองเปนเกษตรอินทรีย) และไดจัดตั้งเครือขายตลาดสีเขียวขึ้นในป 2551 รวมทั้งจัดตลาดนัดสีเขียวที่อาคาร

รีเจนทเฮาสในปเดียวกัน และตอมาไดขยายการจัดตลาดนัดไปตามสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลหลายแหงใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากความสำเร็จของตลาดนัดสีเขียวในชวงนี้ ทำใหมีการเปดตลาดนัดแบบนี้ขึ้นอีก

หลายแหงเปนจำนวนมาก

มาจนถึงวันนี้ดวยกระแสบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม ทำใหกระแสตลาดสีเขียวเติบโตขึ้นจน

ปจจุบัน ตลาดเกษตรอินทรียในประเทศไดพัฒนาขึ้น จนมีการจำหนายสินคาเกษตรอินทรียในหางซุเปอรมารเก็ต

ใหญๆ เกือบทั้งหมด และมีมูลคาตลาดปละกวา 500 ลานบาท (ขอมูลป พ.ศ. 2549) โดยมีสินคาราว 15 ชนิด ที่

จำหนายในหางซปุเปอรมารเก็ต 15 แหง กวา 50 สาขาทั่วประเทศไทย3

การเกิดขึ้นของตลาดสีเขียว ถือเปนหวงโซขอตอที่ 2 ของระบบหวงโซอาหารยั่งยืน เกิดขึ้นจากกระแส

ความตื่นตัวของผูบริโภคอาหารที่เริ่มสนใจอาหารอินทรียที่เปนคำตอบของอาหารสุขภาพและอาหารเชิงวัฒนธรรม

และสอดประสานกับขยายตัวของการผลิตอาหารอินทรียของกลุมเกษตรกรรายยอยที ่ตองการขยายตลาดเพื่อ

รองรับผลผลิตอาหารอินทรียเปนการเฉพาะ จากเดิมท่ีเกษตรกรนำอาหารอินทรียไปจำหนายในตลาดกระแสหลัก

แตประสบปญหาหลายอยาง เชน ผูบริโภคไมมีความเขาใจความแตกตางอาหารอินทรียกับอาหารกระแสหลักที่มี

ราคาถูกกวา อัตลักษณของสินคาไมสอดคลองกับอัตลักษณของตลาด ระบบการบริหารจัดการตลาดกระแสหลัก

เนนการขายสินคาปริมาณมาก คนขายไมใชเจาของผลผลิตแตเปนผูประกอบการ และอื่นๆ ขณะที่อาหารอินทรียมี

ปริมาณไมมาก สินคาหลากหลายหมุนเวียนตามฤดูกาล สินคาหลายประเภทเปนอาหารพื้นบาน และที่สำคัญที่สุด

คือ เกษตรกรและผูบริโภคที่ผลักดันใหเกิดตลาดสีเขียว ตองการตลาดที่ไมเพียงแตเปนกลไกกระจายสินคา แต

ตองการเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเกษตรกรและผูบริโภคเพื่อใหเกิดพลังพลเมืองขับเคลื่อนอาหารที่ยั่งยืน

รวมกัน

4.2 สถานการณการขับเคลื่อนตลาดสีเขียว

ตลาดสีเขียวมีหลากหลาย ทั้งตลาดเกาแกของชุมชน ตลาดที่สรางใหมในทองถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิต

อินทรีย และผลผลิตเชิงวัฒนธรรม และตลาดที่เกิดจากความตองการผูประกอบการ สถาบันเชน รพ.โรงเรียน

หนวยงานราชการ ฯลฯ ที่ตองการมีพื้นที่เขาถึงผลผลิตอินทรีย

3 Greeennet, https://www.greennet.or.th/ผลงานทีผา่นมา/

https://www.greennet.or.th/ผลงานที่ผ่านมา
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เครือขายตลาดสีเขียว ไดเพิ่มความหมายใหมจากการที่เปนพื้นที่การแลกเปลี่ยนสินคาที่มิติทางเศรษฐกิจ

เปนพื้นที่ที่ชุมชน สังคมมาสราง แบงปนคุณคา (ธรรมชาต ิความยั่งยืน ความสุข การเรียนรู ฯลฯ) สิ่งที่แลกเปลี่ยน

จึงมีนัยเชิงเศรษฐกิจควบคูไปกับนัยเชิงคุณคา

ตลาดสีเขียวยังเปนที่ความหลากหลายเชิงคุณคา ทั้งวิถีประเพณี รสนิยมสีเขียวสมัยใหม รวมถึงเปนพื้นที่

เชื่อมโยงทั้งคุณคา พลังทางสังคมระหวางผูผลิต ผูบริโภคใหมาเรียนรูรวมกันผานกิจกรรมตลาด

หัวใจของตลาดสีเขียวอยูที ่ 1) การผนวกเชิงคุณคา การมีเปาหมายสูความยั่งยืนทางนิเวศ การฟนฟูสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณี การเสริมฐานเศรษฐกิจชุมชน 2) การมีสวนรวมของชุมชน (ผูผลิต ผูประกอบการ

ผูบริโภค) ในการเปนเจาของ บริหารจัดการรวม 3) การมีกติกาและกลไกที่เขมแข็ง

มิติความยั่งยืน ตลาดสีเขียวมีเปาหมายเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ผูบริโภค แตตัวตลาดเองกลับประสบ

ความไมแนนอน โดยเฉพาะตลาดที่กลุมชุมชน ประชาสังคมจัดขึ้น เนื่องจากไมไดเปนเจาของพื้นที่ ประกอบกับ

คูแขงจากหางที่เริ่มขายผลผลิตอินทรีย แตในสวนตลาดสีเขียวที่จัดการโดยสถาบัน เชน โรงพยาบาล อำเภอมีความ

ยั่งยืนสูงกวา เพราะสถาบันไมเพียงแตเปดพื้นท ีแตมีความตองการผลผลิตอินทรียดวย

มิตินวัตกรรม ตลาดสีเขียวไดสรางนวัตกรรมทั้งการสื่อสารคุณคาใหม การเปลี่ยนพื้นที่ชุมชนใหเปนตลาด

และอื่นๆ มีนวัตกรรมเรื่องการบริหารจัดการ ระบบขอมูลขาวสาร ตลาดที่มีนวัตกรรมมีแนวโนมที่จะเกิดความ

ยั่งยืน

มิติการยกระดับ ตลาดสีเขียวไดขยายตัวอยางกวางขวาง ทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน แตหัวใจอยูการ

พัฒนาเชิงคุณภาพ ซึ่งมักจะเปนตลาดที่มีฐานชุมชน หรือสรางความเปนชุมชนที่เชื่อมโยงผูผลิตและผูบริโภค ซึ่ง

การขยายตัวดังกลาวไมไดยกระดับอยางรวดเร็วนัก

มิติสรางผลสะเทือน ตลาดสีเขียวสงผลบวกใหกับการขยายตัวของพื้นที่ และระบบการผลิตอาหารอินทรีย

อยางมาก จนกลายเปนยุทธศาสตรตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ยังเปนพื้นที่การเรียนรูผูผลิตและผูบริโภคที่ชัดเจน

หากขบวนการตลาดสีเขียวสามารถเชื่อมโยงผูผลิตและผูบริโภคไดกวางขวาง จะทำใหระบบอาหารสุขภาวะเติบโต

กาวหนายิ่งขึ้นไป

ความทาทายตลาดสีเขียว ผูบริโภคสวนมากสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ มากกวาคุณคาอาหารแบบอื่น

(อินทรีย ทองถิ่น สีเขียว ฯลฯ) ดังนั้นตลาดสีเขียวหากมีมิติใหความรูเรื่องสุขภาพจะเติบโตได
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มีงานสำรวจพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ผูบริโภคสนใจซื้ออาหารปลอดภัย อินทรียจากหาง เพราะสะดวก

การเจาะจงไปตลาดเขียวมีไมมากนัก ตลาดสีเขียวในระบบหางจะกลายเปนคูแขงสำคัญ

ผูบริโภคเมืองสวนมากไมทำอาหารเอง การซื้อวัตถุดิบจากตลาดเขียวจึงจำกัด ตลาดเขียวควรตองพัฒนา

อาหารสำเร็จรูปมากขึ้น

การเติบโตของอาหารออนไลน อาหาร delivery มากขึ้น ซึ่งขัดกับแนวคิดเรื่องการสรางความสัมพันธ

ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค แตกระนั้นตลาดสีเขียวอาจจะตองเปดชองทางการกระจายสินคาใหมๆ ในโลกออนไลน

ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ สรางประสบการณจริงของผูบริโภคมากขึ้น

4.3 แนวคิดและเปาหมาย

ตลาดเกษตรอินทรียในเชียงใหม นับเปนตลาดสีเขียวแรกๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ

สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใตมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน ดร.ชมชวน บุญระหงส ผูริเริ่มไดเคยกลาวไว

เขาผลักดันใหมีตลาดสีเขียวเพราะเห็นปญหาชองวางระหวางขบวนการประชาชนในภาคชนบท (เกษตร ทรัพยากร

ฯลฯ) กับประชาชนในภาคเมือง ซึ่งดำเนินไปภายใตโครงสรางการพัฒนาที่ทำลายฐานทรัพยากรและชีวิตในชนบท

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเมือง ดวยเหตุนี้เขาจึงอยากสรางพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนในชนบท

กับสังคมใหเกิดเปนพลังทางสังคมที่รวมมือกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางการพัฒนาที่กอปญหา ตลาดสีเขียวจึง

เปนพื้นที่รูปธรรมหนึ่งที่ใหคนไดมาเรียนรูกันผานกิจกรรมการแลกเปล่ียนอาหารที่ยั่งยืนและเปนธรรม

มุมมองของ ดร.ชมชวน สอดคลองกับผูผลักดันตลาดสีเขียวในหลายๆ แหง ไมวาจะเปนตลาดสีเขียวที่

ดำเนินการโดยเครือขายชุมชนทองถิ่นในวิถีอัตลักษณพื้นบานอยางเชน เครือขายกินดีมีสุข พัทลุง ดังที่คุณประไพ

ทองเชิญ ผูประสานงานกลาวถึงเปาหมายตลาดกินดีมีสุขไววา “เปนกระบวนการสืบทอดภูมิปญญาของบรรพชน

บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนทุกมิติตั ้งแตผืนปานาเล เพื่อใหมีวิถีชีวิตสอดคลองระหวางฤดูกาลกับวิถีชาวบานและ

ผูบริโภค”

หรืออยางกรณีตลาดสีเขียวที่เปนฐานของเครือขายชาวนาอยางยโสธร สุรินทร หรือตลาดสีเขียวโดย

ผูประกอบการจากตลาดสุขใจ สามพรานโมเดล หรือตลาดสีเขียววิถีคนเมืองสมัยใหมอยางกรีนเนอรี่ ทั้งหมดนี้

สะทอนเปาหมายตรงกันวา ตลาดสีเขียวไมใชเพียงกลไกการกระจายสินคา แตเปาหมายที่สำคัญกวานั้นคือ การ
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เชื่อมความรู ความเขาใจ ความรวมมือ และความสุขระหวางผูผลิตกับผูบริโภค และกอเกิดเปนพลังทางสังคมใน

การสรางอาหารสุขภาวะที่ยั่งยืนและเปนธรรม

“ตัวเลขช้ีวัดความสำเร็จของตลาดไมใชรายได แตเปนความสุขขององคกร การขายกลวยทอดความสุขตอง

อยูตั้งแตคนทอด ทุกคนตองมีความสุขบนฐานสิ่งที่ตัวเองทำแบบสมดุล”(ธนาธีรภัทร  นวลแกว, ทีมงานกินดีมีสุข)

ความสำเร็จของตลาดสีเขียวจึงมี 5 มิติ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจที่สามารถกระตุนขยายความตองการบริโภค

อาหารอินทรีย อาหารปลอดภัย อันจะทำใหเศรษฐกิจของเกษตรกรรายยอยที่ทำอาหารอินทรียเติบโตขึ้น มิติทาง

นิเวศและสิ่งแวดลอม ที่สรางพลังทางสังคมของพลเมืองในการปกปองนิเวศธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมผานการผลิตและ

บริโภค มิติทางสุขภาพ ที่เปนกลไกกระตุนใหสังคมตื่นตัวตอปญหาความปลอดภัยอาหารและคุณคาโภชนาการ มิติ

ทางสังคมที่สงเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นบานใหมีพื้นที่ทางสังคม การสรางการเรียนรู ความตื่นตัว และความ

รวมมือของผูผลิตและผูบริโภคผานกิจกรรมอาหาร และมิติทางการเมือง ที่สรางพลังพลเมืองอาหารในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสราง

เราจึงอาจเห็นวา ตลาดสีเขียวบางแหงแมจะไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ แตกลับสรางการเรียนรูและเชื่อมพลัง

พลเมืองผูผลิตและผูบริโภคอาหารไดมาก ตลาดสีเขียวบางแหงอาจคึกคักทางเศรษฐกิจและสรางการเรียนรูไดอยาง

เขมแข็ง และอาจมีตลาดสีเขียวบางแหงที่แมจะกระตุนเศรษฐกิจไดด ีแตกลับขาดมิติทางสังคม วัฒนธรรม ทำใหยัง

ไมบรรลุเปาหมายของการพื้นที่การเรียนรูทางสังคมของพลเมืองอาหารเทาที่ควร

4.4 ลักษณะและเงื่อนไขความเปนตลาดสีเขียว

ภาคีที่ขับเคลื่อนตลาดสีเขียว ยืนยันตรงกันวา ความเปนตลาดสีเขียว ตองมีฐานคิดเรื่องการเปนตลาด

สำหรับอาหารอินทรีย โดยอาจจะมีสินคาอื ่นๆ ที่เปนมิตรสิ่งแวดลอม สุขภาพ และวัฒนธรรมทองถิ่นเปน

องคประกอบ เชน สมุนไพร หัตถกรรม สินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ เปนตน

เราสามารถจำแนกตลาดสีเขียวไดหลายแบบ วิธีจำแนกแบบทั่วไป คือ ตลาดระบบสมาชิก ตลาดนัด ตลาด

ชองทางเฉพาะ และตลาดทั่วไป

จากการประมวลการดำเนินการภาคีท่ีขับเคลื่อนตลาดสีเขียว ผูเขียนพบวาเราควรแบงประเภทตลาดเขียว

ใหเห็นอัตลักษณที่เดนชัดไดมากกวานี้ จึงขอแบงเปน
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1) ตลาดเขียววัฒนธรรมพื ้นบาน เปนตลาดสีเขียวที่ดำเนินการโดยเครือขายชุมชนทองถิ่นที่ไมเพียง

แลกเปลี่ยนผลผลิตอาหารอินทรีย แตผลผลิตเหลานี้ยังเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมพื้นบาน ทั้งวัฒนธรรม

นิเวศ การผลิต การบริโภค และอื่นๆ ดังนั้นผู บริโภคที่มาบริโภค หรือมาเที่ยวตลาดไมไดเพียงซื้ออาหาร

อินทรียที่ปลอดภัยและมีคุณคาโภชนาการ แตยังบริโภคควาหมายทางวัฒนธรรมจากสินคาและความเปน

ตลาดนั้นๆ ดวย ตัวอยางตลาดเขียววัฒนธรรมพื้นบานที่เดนชัดที่สุด เชน หลาดใตโหนด ปาไผสรางสุข

และอื่นๆ ของเครือขายกินดีมีสุข พัทลุง

2) ตลาดเขียวทองถิ่นเกษตรอินทรีย เปนตลาดสีเขียวที่เปดขึ้นโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรรายยอยที่

ตองการนำผลผลิตเกษตรอินทรียมาขาย โดยเกษตรกรนำมาขายเอง สินคาจากการผลิตในสวนรอบบาน

หรือในไรนา ซึ่งอาจเปนทั้งสินคาเกษตรพื้นบานและสินคาเกษตรทั่วไปที่เปนอินทรีย รูปแบบตลาดเขียว

เกษตรกรรายยอยเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที ่สาธารณะ เชน หนาอำเภอ ในโรงพยาบาล ริมถนน หรือใน

ชุมชน ตัวอยางตลาดเขียวที่เดนๆ เชน ขวงเกษตรอินทรีย เชียงใหม ตลาดสีเขียวในจังหวัดยโสธร ตลาดสี

เขียวโรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ เปนตน

3) ตลาดเขียวผูประกอบการ ดังตัวอยางตลาดสุขใจ สามพรานโมเดล ที่ผู จัดเปนผูประกอบการโรงแรม

ตองการสินคาอาหารอินทรียปอนโรงแรม และพัฒนาไปสูการเปดตลาดสุขใจ เพื ่อใหเกษตรกรที่ทาง

โรงแรมสนับสนุนมาขายสินคาอาหารอินทรีย หรือตลาดเขียว Greenery ที่ทาง Creative Move เปนผู

เปดพื้นที่ใหผูผลิตสินคาอาหารอินทรียและผลิตภัณฑทางสังคมอื่นๆ มาขาย และกำลังจะพัฒนาไปเปน

ตลาดที่ผูผลิตและผูบริโภคกำหนดมาตรฐานและบริหารจัดการรวมกัน

หัวใจของตลาดเขียวไมวาแบบไหนอยูที่มีการสื่อสาร 2 ทางระหวางผูซื้อและผูขายเพื่อความมั่นคงและความ

ปลอดภยัอาหาร ถือเปนตลาดเพื่อชุมชน โดยชุมชน มีการคัดกรองกันเองดวยความซื่อสัตยและเชื่อมั่นกันและกัน

4.5 ปญหาและสิ่งทาทาย

· ผลผลิตและความตองการของตลาดไมสอดคลองกัน

· ผูบริโภคพบปญหาหาสินคาไมไดและไมมั่นใจในความเปนอาหารอินทรีย จึงตองมีการใหความรูเรื ่องตรา

สัญลักษณเพื่อใหเขาสามารถเลือกได

· ทัศนคติของเจาของผูใหเปดตลาดเปนสิ่งสำคัญ เพราะบางตลาดเจาของจะชวยใหทำงานไดงาย
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· การขาดพื้นที่จัดการตลาดที่มั่นคงและเหมาะสม ตลาดสีเขียวจำนวนมากตองอาศัยพื้นที่ของราชการ เชน

หนาอำเภอ หนาโรงพยาบาล ที่สาธารณะ ซึ่งหากหนวยงานเหลานั้นไมสนับสนุนตอเนื่องก็จะตองยายหรือ

ปดตัว ความเหมาะสมพื้นที่ที่เอื้อตอผูบริโภคเขาถึงงายก็เปนสิ่งสำคัญ บางพื้นที่อยูไกลและโดดเดี่ยวจาก

พื้นที่กิจกรรมสาธารณะอื่นๆ ทำใหตลาดไมคึกคัก

· ความเขาใจของผูบริโภคตอผลผลิตอาหาร ผูบริโภคหลายรายสับสนระหวางอาหารปลอดภัย อาหารปลอด

สาร และอาหารอินทรีย เมื่อนำไปเหมารวมกัน ทำใหเกิดคำถามเรื่องราคา รูปลักษณของอาหาร ชนิดของ

ผลผลิตตามฤดูกาล

· ผูบริโภคจำนวนมากไมไดทำอาหารเอง ตองการอาหารสำเร็จรูป ทำใหวัตถุดิบอาหารขายยาก

· ในบริบทเมือง หางคาปลีกขนาดใหญก็เปดพื้นที่ใหมีอาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย ทำใหการเปดตลาด

เขียวออกมาตางหากเปนไปไดยากขึ้น

· ตลาดเขียวสวนมากขาดการทำงานกับผูบริโภค เพราะตลาดเขียวสวนใหญเกิดจากเกษตรกรเปนผูจัดตั้ง

แตกลไกที่ทำงานกับผูบริโภคมีนอย ผูบริโภคโดยเฉพาะชนชั้นกลางในเมือง จะเปนกลุมคนที่ไวตอขาวสาร

แตเปนขาวสารเกิดจากการโฆษณา ดังนั้นผูบริโภคคนเมืองจะเปนเหยื่อของสื่อที่ตองการขายของ และเขา

ไมถึงอาหารปลอดภัยจากชุมชน

4.6 เปาหมายและทิศทาง

· สรางสังคมอินทรีย (Organic Social Movement) โดยใชตลาดเขียวทองถิ่นเปนพื้นที่การเรียนรู  และ

สรางความเปนชุมชนรวมกันทั้งผูผลิตและผูบริโภค

· ยึดเอาความสุข และการรวมแบงปนความทุกขระหวางผูผลิตกับผูบริโภคเปนเปาหมาย มากกวา

ความสำเร็จในการคาขาย

· ตลาดตองนำไปสูการสรางกิจการที่ปลอดภัย นอกจากมิติของรายไดที่ค้ำจุนการผลิต ตลาดยังตองให

ขอมูลที่ไมเกี่ยวกับการซื้อขาย แตเปนตนทุนของชีวิตที่สรางความรวมมือ สรางกิจกรรมเพื่อใหขอมูล

พลเมืองใหมขึ้นมา  ตลาดจึงเปนตัวแปรที่สำคัญ

· สงเสริมสถาบันทางสังคมตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน องคกรปกครองทองถิ่น หนวยราชการ

ภาคเอกชน ฯลฯ ใหสรางตลาดสีเขียวที่เชื่อมโยงกับชุมชนแบบมีสวนรวม และมีบทบาทหนุนเสริมความ

เขมแข็งชุมชน และสนับสนุนการสรางอำนาจตอรองของชุมชน
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· พัฒนา platform online, application และ CSA โดยผูผลิตมีการปรับตัวตามความถนัด มีการสงเสริม

เกษตรกรในพื้นที่ทำสมุนไพร, ทำรานอาหารเพื่อการเรียนรูโดยเชื่อมโยงศูนยวิทยาศาสตรเกษตรเพื่อขอ

การสนับสนุน

· สรางการมีสวนรวมของผูผลิตและผูบริโภคในทุกระดับ ใหรูสึกเปนเจาของตลาดรวมกัน

· พัฒนาตลาดเขียวกลางเมืองที่เดินทางสะดวก มีลูกคาเปนกลุมคนรุนใหม

· ใชประเด็นเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมทองถิ่น สรางอัตลักษณที่เดนชัดใหตลาดเขียวตาม

ความเหมาะสม

· กิจกรรมใหความรูเกี ่ยวกับอาหารปลอดภัย การตรวจเลือดเพื่อดูการปนเปอนสารเคมี มีสวนกระตุน

ผูบริโภคใหหันมาสนใจบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพมากขึ้น

· พัฒนามาตรฐานตลาดเขียว มีตราสัญลักษณที่บงบอกถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแบบมีสวนรวม

· เขาถึงผู ซื ้อรายใหญ เชน บริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาการซื้อขายผลผลิตอาหารอินทรียทางตรง โดยไม

จำเปนตองผานตลาด

· สรางภาคีกับสื่อมวลชน พลังของสื่อมวลชนที่สรางการรับรูของผูคนในวงกวางก็สำคัญ โดยยกตัวอยาง

ความสำเร็จของตลาดสีเขียว จ.อุบลราชธานี ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิสื่อสรางสุขซึ่งมีพลังในการประสานกับ

สื่อมวลชนทองถิ่น ทำใหตลาดมีความกาวหนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว

· สงเสริมใหเกิดตลาดในฟารม ตลาดเล็ก ๆ มีจุดแข็งและมาตรฐานสูงสุดอยูที่หนวยปองกันและมาตรฐาน

การผลิตระดับครอบครัวที่สามารถบริโภคไดปลอดภัย ใหเกิดตลาดเล็กๆ กระจายตามพื้นที่ตาง ๆ และ

เปนตวัรวบรวมความปลอดภัยของตลาดระดับชุมชนไปจนถึงระดับตำบล

· ผูที่เคยทำตลาดตองเกาะเกี่ยวกลุมผูผลิตและผูบริโภคมาเปนพลเมืองรวมในการรักษาพื้นที่อาหารของ

ตนเอง รวมทั้งโซนนิ่งพื้นที่อาหารปลอดภัย ไมเชนนั้นจะหยุดอยูที่การจัดการตลาดมาตรฐาน แตไปไมถึง

การสรางกลไกพลเมืองอาหาร

· พื้นที่ที่มีประสบการณตลาดที่ชัดเจนแลวก็ตองขยายพื้นที่อาหารปลอดภัยระดับหมูบาน ระดับเมืองให

เยอะเพื่อที่จะไปสรางกลไกที่จะเชื่อมตอความรู ขอมูลเหลานี้ลงไปสูพื้นที่ใหเยอะที่สุดโดยรวมมือและ

ทำงานรวมกับกับคนที่ร ักสุขภาพ ที่เปนผูบริโภค หรือการสรางชุมชนการบริโภคใหมที่สวนกระแสกับ

อุตสาหกรรมเกษตร ใหกลายเปนมิติของการใหขอมูล เปนมิติแหงการรักใครแบงปนและการคุมครองพื้นที่

อาหารของชุมชนและของพื้นที่
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บทที่ 5

ระบบโรงพยาบาลสีเขียว

5.1 จุดเริ่มตน

“โรงพยาบาลสีเขียว” ในที่นี้ไมไดหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนที่คิดคายาและบริการรักษาไมแพงตามคำ

นิยามของกระทรวงพาณิชย และไมไดครอบคลุมไปถึงการจัดการสิ่งแวดลอมบูรณาการทั้งดานขยะ การหมุนเวียน

ใชทรัพยากร แตหมายถึงโรงพยาบาลที่สงเสริมใหผู ปวย ผูบริโภคเขาถึงอาหารปลอดภัย อาหารอินทรียจาก

กระบวนการจัดการของโรงพยาบาล

ดวยความตื่นตัวจากปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต ปจจัยสำคัญมา

จากการบริโภคอาหาร ทำใหภาครัฐและสังคมตื่นตัวที่จะยกระดับโรงพยาบาลซึ่งไมเพียงเปนกลไกการดูแลรักษา

แตยังมีหนาที่การปองกันโรค และสงเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย ดวยเหตุนี้นโยบายโรงพยาบาลสีเขียวนั้น

เกิดขึ้นจากแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในชวงป พ.ศ.2547 ในโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล มี

วัตถุประสงคเพื่อตองการที่จะพัฒนาใหเกิดตนแบบที่เปนโครงการพืชผักปลอดภัยในโรงพยาบาล และนโยบาย

รัฐบาลตองการที่จะพัฒนาใหเกิดเปนโรงพยาบาลสีเขียว ทั้งนี้ในชวงแรกไดกำหนดใหมีโรงพยาบาลนำรองใน 4

ภูมิภาค ไดแก โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ

เคราะห เปนการทำงานรวมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา (สปรส.)

การพัฒนาโรงพยาลสีเขียวหรือโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเติบโตเรื ่อยมาจนในปพ.ศ. 2560 กระทรวง

สาธารณสุขไดการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย มีโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัยแลว 878 แหง และจะขยายใหครบ 960 แหงทุกโรงพยาบาลในป 2562 ซึ่งไดรับความรวมมือจาก

เครือขายทุกภาคสวน เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย บริษัทประชารัฐรัก

สามัคค ีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เปนตน

การขยายตัวของโรงพยาบาลสีเขียวเปนสวนหนึ่งของขบวนการอาหารปลอดภัยและยั่งยืนที่ทั้งเกษตรกรผู

ปลูกอาหารอินทรียไดเติบโตขึ้น เกิดตลาดสีเขียวที่กระตุนและรองรับสินคาอาหารปลอดภัย โรงเรียนที่จัดหาอาหาร

ปลอดภัยใหนักเรียน ทั้งหมดนี้เปนขอตอสำคัญในหวงโซอาหารปลอดภัย แตโรงพยาบาลจะมีความเปนพิเศษที่ตาง

ไปจากสถาบันอื่นๆ ก็คือ เปนกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงคขับเคลื่อนสุขภาพที่สังคมเชื่อถือ ดังนั้นการที่

โรงพยาบาลขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยจึงสงผลอยางกวางขวางตอการขยายตัวการผลิตและการบริโภคอาหาร

อินทรียเพื่อสุขภาพ

โจทยสำคัญอยูทีก่ารเชื่อมโยงอาหารอินทรียที่ผลิตโดยเกษตรกรรายยอยเขาสูระบบบริการอาหารอินทรีย

ในโรงพยาบาลมีเงื่อนไขปจจัยที่สำคัญอะไร จากการศึกษาอุไรภรณ บูรณสุขสกุล มหาวิทยาบูรพา ที่สำรวจ
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โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกสังกัดดวยแบบสอบถามออนไลนพบวา มีโรงพยาบาลที่ใชทั้งอาหารอินทรียและไม

อินทรีย รอยละ 52 และมีโรงพยาบาลที ่เจาะจงใชอาหารอินทรีย รอยละ 15 ที่นาสนใจคือ มีโรงพยาบาลที ่มี

นโยบายอาหารปลอดภัยรอยละ 47 มีตลาดนัดอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลรอยละ 22

ปญหาที่พบไดแก มีโรงพยาบาลที่มีปญหาสินคาอาหารอินทรียไมพอเพียงรอยละ 34 พบปญหาราคา

อาหารอินทรียราคาแพงรอยละ 25 และปญหาสินคาที่ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลรอยละ 19 พบ

ปญหาการขนสงรอยละ 14

มีโรงพยาบาลสนับสนุนการใชอาหารอินทรียในระบบการจัดการอาหารโรงพยาบาลตอเนื่องรอยละ 27

สนับสนุนอาหารอินทรียจากแหลงใกลเคียงที่นาเชื่อถือรอยละ 23 ในฝงเกษตรกรก็มีบทบาทสนับสนุน โดยเพิ่ม

ความหลากหลายของอาหารอินทรียที่ผลิตรอยละ 27 มีเอกสารที่ผานการรับรองหรือตราสัญลักษณของอาหาร

อินทรียจากหนวยงานภาครัฐรอยละ 21 ปรับลดราคาลงรอยละ 18

ผลการศึกษาพบวา นโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสามารถผลักดันการใชอาหารอินทรีย การ

ขับเคลื่อนใหสำเร็จตองรวมมือหลายฝาย เชน ผูวาราชการจังหวัด ผูอำนวยการโรงพยาบาล หัวหนาฝายโภชนาการ

วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เปนปจจัยชวยผลักดัน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีพิเศษเปนทางเลือก เปนตน4

งานศึกษาของอุไรภรณสอดคลองกับบทเรียนการขับเคลื่อนของภาคีที่ไดจากการสังเคราะหจากเวที และ

การสัมภาษณเจาะลึกกรณีเดนๆ ที่นาสนใจ เชน โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ โดยมีประเด็นทั้งในเชิงเปาหมาย

ลักษณะรูปแบบการจัดการ ปญหาและสิ่งทาทาย และขอเสนอเชิงทิศทาง

5.2 สถานการณขับเคลื่อนโรงพยาบาลสีเขียว

โรงพยาบาลสีเขียว มีความสำคัญตอการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย เพราะเปนพื้นที ่สุขภาพ และ

โรงพยาบาลมีนโยบายเชิงรุกที่จะสรางปจจัยเกื้อหนุนตอสุขภาพคนไขในโรงพยาบาล ซึ่งอาหารก็มีความสำคัญ

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังเพิ่มมิติการเปน “ตลาดสีเขียว” ในอีกหลายแหง

ความสำคัญอยูที่การระบบการเชื่อมโยงเชิงเกื้อหนุนกับเกษตรกรที่ผลิตอาหารอินทรีย รพ.ที่พัฒนาระบบ

การรับซื้อในราคาที่เหมาะสม มีความยืดหยุน ดังนั้น โรงพยาบาลตองเปนมากกวาผูประกอบการรับซื้อผลผลิต แต

ควรมีบทบาทสนับสนุนกลุมเกษตรอินทรีย

ฐานโรงพยาบาลสีเขียวที่ดีมาจาก ผูบริหารและคณะที่เขาใจบทบาทโรงพยาบาลตอการบริการสาธารณะ

ทั้งดานการบริการอาหารปลอดภัยแกผูปวย การสนับสนุนเกษตรกร และการสรางการเรียนรูแกชุมชนและสังคมใน

เรื่องอาหารปลอดภัย และโภชนาการ โรงพยาบาลสีเขียวจึงจะเปนกลไกหนึ่งของการสรางพลเมืองอาหาร

4 อุไรภรณ ์บูรณสขุสกุล, 2561, การเชือมโยงอาหารอินทรียเ์ขา้สู่ระบบการบรกิารอาหารของโรงพยาบาลในประเทศไทย:ความสาํเร็จ โอกาส

และความทา้ทาย, http://www.fhpprogram.org/media/pdfs/presentations/f03edc901fcf2ad5bd6abbbd91ca3b22.pdf
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ความยั่งยืน มีพื้นฐานจากเจาหนาที่ รพ.และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุน และการ

สรางความสัมพันธเชิงเกื้อหนุนกับเกษตรกร ชุมชน

นวัตกรรม โรงพยาบาลสีเขียวบางแหงพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ (การสั่งซื้อลวงหนา การจายเงิน

รวดเร็ว การจัดทำเมนู ฯลฯ) การผสานตลาดสีเขียวกับกิจกรรมการเรียนรู การนำมิติเรื่องโภชนาการ อาหาร

ปลอดภัยมาสรางการเรียนรู ดังนั้น รพ.ที่มีนวัตกรรมเหลานี้จะสงผลตอความยั่งยืน และผลสะเทือนมากขึ้น

การยกระดับ ปจจัยสำคัญอยูที่นโยบายการสงเสริมของภาครัฐ ในการพัฒนาโรงพยาบาลสีเขียว โดยควร

เปนการสงเสริมใหโรงพยาบาลสามารถมีบทบาทเชิงรุกไปสูการทำงานกับชุมชน

การสรางผลสะเทือน โรงพยาบาลที่สรางการเรียนรูอาหารปลอดภัยควบคูไปกับการเปดพื้นที่ใหมีอาหาร

ปลอดภัยในโรงพบาล เปนกลไกสรางการเรียนรูที่สำคัญตอพลเมืองอาหาร

5.3 แนวคิด เปาหมายโรงพยาบาลสีเขียว

“การมองวาโรงพยาบาลเปนตลาด ไมจริง เพราะไมชวยเกษตรกร และราคาก็ไดไมมาก แตเกษตรกรเขา

ยากลำบากในการเขากรอบเรา…เราตองเปนปากเสียงใหเกษตรกรใหเขาอยูได แมชาวบานจะขาดทุน แตเขามี

สำนึกสวนรวม ทำเพื่อใหผูปวยไดกิน” (ผาสุข  แกวเจริญตา, รพ.ลับแล อุตรดิตถ, สัมภาษณ)

แมโรงพยาบาลสีเขียวจะมีบทบาทไมนอยในการรับซื้อผลผลิตอาหารอินทรียของเกษตรกรทั้งในรูปจัด

อาหารใหผูปวย และการจัดตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล แตอาจารยผาสุข ผูบุกเบิกโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ในโรงพยาบาลลับแลไดสะทอนใหเราเห็นวา เปาหมายที่แทจริงของโรงพยาบาลสีเขียวหาใชการเปนตลาด (พื้นที่

กลไกแลกเปลี่ยนสินคาอาหารอินทรีย) แตตองมีบทบาทมากกวานั้นในฐานะที่เปนสถาบันสงเสริมเกษตรกรราย

ยอยที่ทำอาหารอินทรียใหอยูได

สอดรับกับภาคีที ่ข ับเคลื ่อนโรงพยาบาลสีเขียวที ่ไดสะทอนตรงกันวา เปาหมายหรือบทบาทของ

โรงพยาบาลมีหลายมิติ ไดแก การสงเสริมความเขมแข็งของเกษตรกร การเปนตลาดกระจายผลิตผลอินทรีย เปน

กลไกเชิงสถาบันที่กาวหนา เปนธรรม เชื่อมโยงเกษตรกร เปนแหลงบริการที่สงเสริมใหผูปวยไดรับอาหารปลอดภัย

และเปน Food Supporter คนในโรงพยาบาล เปนพื้นที่เรียนรูเชื่อมโยงสื่อสารสังคม และเปนตัวกระตุนใหเกิด

การยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย

ทั้งนี้ดวยเหตุที่วา หากมองในมิติตลาด โรงพยาบาลซึ่งมีความเปนสถาบันของรัฐสูง มีกฎระเบียบมากมาย

เชน การจัดซื้อจัดจาง งบประมาณ และความตองการสินคาที่มีเปาหมายเฉพาะ และมีเปาหมายบริการแกผูปวย

โรงพยาบาลจึงไมใชกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพมากนัก เกษตรกรผูผลิตอาหารอินทรียอาจไมไดราคาที่เปนธรรม

นักในการสงผลผลิตเขาโรงพยาบาลหากเทียบกับสงไปตลาดอื่นๆ แตสิ ่งที ่ทำใหโรงพยาบาลมีบทบาทตอการ

ขับเคลื ่อนอาหารปลอดภัยสูงก็คือบทบาททางสังคม ทั้งโดยการเปนสถาบันหลักในการณรงคสรางความรู ความ
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เขาใจอาหารปลอดภัย เปนพื้นที่การเชื่อมโยงแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูผลิตกับผูบริโภค และเปนกลไกหนุนเสริม

ความเขมแข็งเกษตรกรไปดวย

5.4 ลักษณะและรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสีเขียวมีการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยหลายลักษณะดังนี้

1. สั ่งซื ้อ จัดหาผลผลิตอาหารอินทรียใหแกผู ปวย ญาติ และเจาหนาที ่โรงพยาบาล หลายกรณี

โรงพยาบาลสั่งซื้ออาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง โดยอาจรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรหรือมี

ผูทำหนาที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรมาใหโรงพยาบาล มีบางโรงพยาบาลมีพื้นที่ปลูกพืชผักอาหาร

ปลอดภัยในโรงพยาบาลมาประกอบ

2. เปดพื้นที่ตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเขาถึงอาหารปลอดภัย

3. เขาไปสงเสริม สนับสนุนใหความรูเพือ่ใหเกษตรกรพัฒนาการผลิตใหเขากรอบมาตรฐานโรงพยาบาล

4. สงเสริมใหความรูเรื่องสุขภาพจากอาหารปลอดภัย

5.5 ปญหาและสิ่งทาทาย

· แมโรงพยาบาลเปนผูซื้ออาหารปลอดภัยรายใหญแตไมไดซื้อไดทุกวัน จำเปนตองสรางตลาดสีเขียวรองรับ

ผลผลิต

· ผลผลิตไมพอเพียง ไมตอเนื่อง ทั้งเนื่องจากปญหาขนาดการผลิตเกษตรกร ความหลากหลายชนิด ฤดูกาล

· ปญหาระบบการเงิน ในการจัดซื้อจัดจาง ขาดความคลองตัว ลาชา และไมสอดคลองกับความตองการ

เกษตรกร

· โรงพยาบาลขาดนักโภชนาการที่สงเสริมอาหารปลอดภัย นักโภชนาการทำแคสูตรอาหารและจัดเตรียมอยู

ในครัว

· โรงพยาบาลสีเขียวมีปญหาในระยะเริ่มตน ตองหาเงินสวนอื่นมาสำรอง

· การเปลี่ยนผูบริหารจะมีผลอยางไรตอนโยบายโรงพยาบาล

5.6 ขอเสนอเชิงทิศทาง

· พัฒนาตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลเปนมากกวาตลาด และมากกวาการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเอาผลผลิต

เขาครัว แตเปนเรื่องกระบวนการเรียนรูอาหารปลอดภัยทั้งระบบ

· โรงพยาบาลสีเขียวควรมีเปาหมายสรางความยั่งยืนการผลิตอาหารอินทรียของเกษตรกรรายยอย ดวยการ

เปนกลไกกระตุนการผลิต กระตุนมาตรฐานเกษตรอินทรีย รับซื้อผลผลิตในราคาท่ีเหมาะสม
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· โรงพยาบาลสีเขียว พัฒนาระบบการจัดการ เชน มาตรฐานสินคาอาหาร การจัดเมนู การจัดซื้อจัดจาง

การกำหนดราคากลาง การรับซื้อลวงหนาใหมีความยืดหยุน เหมาะสมกับการผลิตเกษตรกรและฤดูกาล

พืชผักพื้นบานและอาหารทองถิ่น

· โรงพยาบาลสีเขียวมีบทบาทสรางการเรียนรูอาหารปลอดภัยและโภชนาการที่เหมาะสมใหกับสังคมและ

สิ่งแวดลอม

· การสรางมาตรฐาน มีราคากลาง

· เพิ่มการสื่อสารในองคกรโรงพยาบาล เชน นโยบายผูอำนวยการและภาคปฏิบัต ิตองมีกระบวนการ

· การสรางเครือขาย โรงพยาบาลมีบทบาทเปนกลไกเชื่อมประสานกับภาคี โดยเฉพาะกลไกทางนโยบาย

ระดับทองถิ่นใหเขาใจและสนับสนุนบทบาทโรงพยาบาลทั้งการเปนแหลงบริการอาหาร ตลาด การ

สงเสริมเกษตรกร การสรางการเรียนรูสังคม
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บทที่ 6

ระบบโรงเรียนสีเขียว

6.1 จุดเริ่มตน

ภาวะทุพโภชนาการของประเทศไทยโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเปนปญหาใหญที่การเกิดโรคไมติดตอ

เรื้อรัง จากรายงานการเฝาระวังภาวะโภชนาการนักเรียนอาย ุ 6-12 ป จำนวน 1,492,089 คน ใน 76 จังหวัด ของ

กรมอนามัย ป 2555 พบวานักเรียนมีภาวะอวน รอยละ 12.5 เตี้ยรอยละ 16.8 และระบุวานักเรียนอายุ 6-12 ป ที่

มีสวนสูงระดับดี และรูปรางสมสวน มีเพียง รอยละ 51.6 ซึ่งจะสงผลกระทบตอระดับสติปญญาและคุณภาพชีวิต

ของเด็กไทยหนึ่งในสาเหตุสำคัญ

การพัฒนาโรงเรียนสีเขียวหรือโรงเรียนที่เปนสถาบันการเรียนรู อาหารปลอดภัย โกชนาการอาหาร

เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร ภูมิปญญาทองถิ่น และหนุนเสริมระบบการผลิตที่ยั่งยืนของเกษตรกรจึงมีความสำคัญ

มาก โดยเฉพาะการสรางความเปนพลเมืองอาหารใหกับเด็กและเยาวชน เกษตกร ผูบิโภค ผูบริหารนโยบายที่จะมี

บทบาทสำคัญในการจัดการอาหารที่ยั่งยืนและเปนธรรม เพราะสภาวะการผลิตแล

เมื่อผนวกกับความตองการขยายตลาดอาหารอินทรียของเกษตรกรรายยอย จึงทำใหโรงเรียนสีเขียวเปน

สถาบันทางสังคมสำคัญในหวงโซอาหาร โดยเฉพาะในการสรางการเรียนรูและปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในระดับ

ทองถิ่น

6.2 สถานการณการขับเคลื่อนโรงเรียนสีเขียว

การขับเคลื่อนโรงเรียนสีเขียวไมเพียงแตการสรางพื้นที่บริการอาหารปลอดภัยใหกับเด็ก แตเครือขายได

เพิ่มคุณคาของการพื้นที ่การเรียนรู ธรรมชาติ การผลิต วิถีชีวิตเกษตรกร และวิชาการสมัยใหม เชื่อมประสาน

ระหวางโรงเรียน เด็ก และผูปกครองชุมชน ในอีกดานหนึ่งก็เปดพื้นที่เปน “ตลาดสีเขียว” ใหกับผลผลิตเกษตรของ

ชุมชน

โรงเรียนสีเขียวที ่ขับเคลื่อนไดดี มักจะเปนโรงเรียนที่ม ีขนาดเล็ก มีอิสระ มีความสัมพันธระหวาง

ผูอำนวยการ ครู นักเรียนอยางใกลชิด เปดกวางตอการเรียนรู ยอมรับในความหลากหลาย และยืดหยุนในการ

เชื่อมกับชุมชน

การสรางพื้นที่ปลูกอาหารในโรงเรียนเปนปจจัยสำคัญตอการเรียนรูของเด็ก แตสิ่งที่จะทำใหการเรียนรู

เปลี่ยนเด็กไปสูความเปนพลเมืองอาหารไดคือ การมีสวนรวมของเด็กในกิจกรรมของ รร.และการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน เพื่อเชื่อมตอการเรียนรูที่บานกับโรงเรียนไดดี
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การมีระบบการจัดการขอมูล เชน โปรแกรม Thai School Lunch มีสวนชวยใหเกิดการจัดการเปนระบบ

ทั้งการกำหนดความตองการวัตถุดิบ การเสนอเมนูอาหารลวงหนา การประเมินคุณคาโภชนาการ แตทั้งนี้ รร.

จะตองปรับหรือเลือกใชอยางยืดหยุน ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาหารทองถิ่น วัฒนธรรมการบริโภค และการ

จัดการทางสังคม

ความยั่งยืน โรงเรียนสีเขียวที่เกิดขึ ้นและยืนอยู ไดดวยการมีผูบริหารใหความสำคัญ และมีระบบการ

สนับสนุนแกคร ูนักเรียน ชุมชน และการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น การบรรลุเงื่อนไขดังกลาว ตอง

มุงสรางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารดวยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

นวัตกรรม โรงเรียนสีเขียวตางๆ สรางนวัตกรรมทั้งการเรียนรูกับนักเรียน การพัฒนาระบบการจัดการ

อาหารกลางวัน กาวตอไปคือ การสรางนวัตกรรมดานการจัดการความรูและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับทองถิ่นทั้ง

การยกระดับ โรงเรียนสีเขียวหลายแหลงมีการเกาะกลุมกันเปนเครือขายที่มีการเรียนรูและหนุนเสริมกัน โดยใช

กลไกการสนับสนุนระดับตำบล อำเภอ

การสรางผลสะเทือน ศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการสรางการเรียนรูและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารปลอดภัยลงนอย โรงเรียนสีเขียวจะมีบทบาทมากขึ้นในการสรางพลเมืองอาหารทั้งการผลิต การจัดการ การ

บริโภค และเปนกลไกที่สนับสนุนการผลิตของชุมชน เชื่อมการเรียนรูกับชุมชนได

6.3 แนวคิด เปาหมาย

จากการระดมความคิดกับภาคีที่ขับเคลื่อนโรงเรียนสีเขียว ทำใหเห็นวา เปาหมายการสรางโรงเรียนสีเขียว

ไมไดแคการสงเสริมการบริโภคพืชผักอาหารปลอดภัยและมีคุณคาโภชนาการใหพอเพียง หากแตเปาหมายที่แทจริง

คือการบมเพาะคุณคา ความรูในวิถีนิเวศวัฒนธรรม เศรษฐกิจทองถิ่นใหแกนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

ผานเรื่องอาหาร และใชโรงเรียนเปนกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อปกปองสิทธิพลเมืองอาหารจากภัยคุกคามที่กระทบ

ตอวิถีอาหารสุขภาวะ และพัฒนาแนวทางการสรางอาหารสุขภาวะใหกาวหนานำมาสูความเขมแข็ง ความสุขที่

ยั่งยืนของทองถิ่น โรงเรียนสีเขียวในเปาหมายดังกลาวจึงมีบทบาทหนาที่หลายมิติเชื่อมโยงกัน

ดวยเหตุนี้ ตัวชี้วัด กิจกรรมตางๆ เชน การบริโภคพืชผักปลอดภัยและมีคุณคาโภชนาการมากขึ้นของ

นักเรียน จะมีความหมายสำหรับชุมชนก็ตอเมื่อสรางการเรียนรูใหเด็กๆ ไดกลายเปนพลเมืองอาหารที่ตื่นตัวและ

เขมแข็ง และนำมาสูการสรางความยั่งยืนใหกับทองถิ่น หัวใจของโรงเรียนสีเขียวจึงอยูที ่การพัฒนาคนรุนใหมใน

บริบทนิเวศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน

6.4 ลักษณะ รูปแบบ

ภายใตเปาหมายรวมกัน โรงเรียนสีเขียวในที่ตางๆ ไดพัฒนาลักษณะ รูปแบบที่แตกตางกันไปตามบริบท

ของทองถิ่น และเปาหมายของโรงเรียน แบงไดดังนี้
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1. โรงเรียนสีเขียวที่มุ งจัดการเพื่อใหเด็กเยาวชนมีอาหารปลอดภัย ความสนใจของโรงเรียนเหลานี้อยูที่การ

จัดหาอาหารปลอดภัย อาหารอินทรียมาปอนใหกับนักเรียนไดมากที่สุด โดยปจจุบันโรงเรียนสวนมากจะ

ใชโปรแกรม Thai School Lunch เขามาจัดการระบบอาหารเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน

2. โรงเรียนสีเขียวที่มุงสรางการเรียนรูวิถีนิเวศและชาวนาใหกับเด็กเยาวชน สวนมากเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่

แฝงฝงอยูในชุมชน เปาหมายของโรงเรียนเหลานี้ไมไดเพียงใหเด็กบริโภคพืชผักอาหารปลอดภัย แต

ตองการสรางคุณคาทางนิเวศ วัฒนธรรมใหกับนักเรียน เพื่อใหเขาใจวิถีชีวิตของบรรพชน มีทักษะการหา

อยูหากินที่เหมาะสม เด็กๆ ไมเพียงแตบริโภคพืชผักที่ปลอดภัยแตยังเปนพืชผักพื้นบาน และไดเรียนรูวิถี

เกษตร โรงเรียนในลักษณะนี้จะเปดใหเด็กและชุมชนเขามามีสวนรวมสูง เปนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู

หางไกล มีอิสระจากกรอบ ระเบียบราชการสวนกลางมากกวาโรงเรียนในเมือง

6.5 ปญหาและสิ่งทาทาย

· รูไดอยางไรวาผักผลไมปลอดภัย มีการตรวจสอบอาหารที่เขาโรงเรียน ใหชุมชนและผูปกครองรับรูและ

เขาใจ เพราะถามีการเปลี่ยนนโยบาย ชุมชนจะตองมีสวนรวม

· ในอดีตสิทธิ์ขาดตาง ๆ จะอยูที ่โรงเรียนทำใหหลายโรงเรียนมองวาตัวเองมีสิทธิ์ขาดในการบริหารจัดการ

ใครหามแตะ มีปญหาเอาเงินไปใชในการอื่น ซึ่งมีปญหานานแลวในเชิงโครงสราง

· บางพื้นที่ไมเหมาะกับการเพาะปลูกหรือมีขอจำกัดในเรื่องเกษตรอินทรีย

· โรงเรียนไมยืดหยุนชวงเมนูอาหาร อาจจะตองปรับเมนูตามผักฤดูกาล เชนหนาฝนอาจเปนบวกหรือ

ตระกูลแตง  หรือนำเมนูทองถิ่นเขามาในการทำเมนูอาหาร

· ปญหาคือเรื่องราคาที ่เกษตรกรอยากไดราคาตลาด  ใหเกษตรกรที ่อยูตลาดคอยเช็คราคา แตทำมา 2

เดือนรูสึกวาออนลาเพราะเกษตรกรรูสึกวาเปนภาระ

· วัฒนธรรมบริโภคสมัยใหมคือทัศนคติของผู ใหญ ไมวาจะครู ผูบริหาร ทุกคนเคยเปนเด็กหอ ทำใหจัด

เมนูอาหาร เนนเนื้อสัตว อาหารทะเล ผักนอย ตนทุนสูง ตอนทำงานเคยเสนอเรื่องผักพื้นบาน แตโรงเรียน

กลับกลัวแมครัวจะไดกำไรเยอะ เวลาครูสอนเด็กทำอาหารยังมีการนำผงปรุงรสเขามา ครูเซ็ตเมนูหลักให

แมครัวและตำหนิเวลาทำเมนูผักพื้นบานวาไมไดเรื่อง จึงตองมาปรับทัศนคติกับผูรับผิดชอบ โดยเฉพาะ

เทศบาลท่ีเปนผูสนับสนุนและเซ็ตเมนูหลัก

· เมนูจากสวนกลางก็ไมสอดคลอง เชน ผลไมนอกฤดูกาล ที่จริงเมนูผลไมของภูเก็ตจะแพงกวาภาคอื่น

เพราะมีการรับผักมาจากตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ทางกลุมแกปญหาโดยประสานงานกับโรงเรียนและ

องคกรชุมชนใหปรับความคิด ดึงองคกรชุมชนมารวมกิจกรรมทุกเรื่อง
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· โรงเรียนมีโครงการเยอะมาก ครูที ่รับผิดชอบมีภาระนานมาก พอรวมโครงการงานจะกระจุกตัวที่ครู

ผู บริหารไมเปดใจรับโครงการ ใหครูมารับผิดชอบเพราะเห็นวาโครงการดี แตยังไมสุด ทำใหดำเนิน

โครงการไมได  โครงการเลือกกลุมเปาหมายภาคละ 10 โรงเรียน แตละจังหวัดโรงเรียนตองแนใจวาอยาก

ปรับเปล่ียนเพราะโรงเรียนทำเรื่องจัดกระบวนการเรียนรูดวย ไมใชแคปรับเมนูอยางเดียว เพื่อใหเด็กรู

· ผักพื้นเมืองหายากตามทองตลาด

· สิง่ที่ปลูกไมไดแตยังตองใช หากคิดสัดสวนในเมนูอาหารจะมีเกิน 50%  โครงการตองอบรมครูใหดูและ

เรื่องการรับประทานอาหารของเด็ก

ขอเสนอเชิงทิศทาง

· กำหนดเปาหมายใหโรงเรียนสีเขียวเปนสวนหนึ่งของระบบหวงโซอาหาร และเศรษฐกิจทองถิ่น

· รณรงคใหเกิดโรงเรียนสีเขียวที่มีเปาหมายเปนพื้นที่เรียนรูสรางพลเมืองอาหารใหเด็ก เยาวชน เขาใจ

สถานการณอาหารที่โยงกับทองถิ่นในทุกดาน และมีบทบาทเปนพลเมืองที่แข็งขันในการสรางสรรคอาหาร

ปลอดภัย อาหารยั่งยืน

· โรงเรียนสีเขียว ตองเริ่มจากชุมชนและโรงเรียนรวมมือกันจัดการปญหาอาหารปลอดภัย โรงเรียนทำสวน

เดียวไมไดตองมีชุมชนและหนวยงานดวย

· โรงเรียนตองมีนโยบายจัดการปญหา เพราะตองมีการจัดซื้อที่ถูกระเบียบ มีแหลงที่เชื่อถือได สงไดอยาง

ตอเนื่อง

· จังหวัดควรสนับสนุนโรงเรียนสีเขียว นำเสนอขอมูลสูระดับจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเพื่อกำหนดเปน

นโยบาย และสนับสนุนใหเปนเปาหมายขององคกรปกครองทองถิ่น เชน ตำบลสีเขียว สวนโรงเรียนเปน

แคกลไกหนึ่งในพื้นที่และมีขอจำกัดในเรื่องกรอบเวลาการกิน คือ 200 วันชวงเปดเทอม

· โครงการอาหารกลางวันจึงเปนการบูรณาการทุกภาคสวนมาทำงานรวมกัน การบูรณาการวาในตำบลจะมี

ทุกกระทรวงในพื้นที่ เชน กระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุขมี รพ.สต.ที่จะตองมา

ตรวจคุณภาพอาหาร ใหความรูเรื่องโภชนาการ  เกษตรตำบลใหความรูเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยและ

มาตรฐาน  กระทรวงศึกษาธิการที่เปนโรงเรียนเปนเจาภาพหลัก

· สรางเปนเครือขายการกระจายและแลกเปล่ียนเรียนรูระบบอาหารสุขภาวะ โดยโรงเรียนเปนกลไกสำคัญที่

เชื่อมโยงกับเกษตรกร ประชาสังคม องคกรปกครองทองถิ่น สถาบันวิชาการ ผูประกอบ หนวยราชการ

สวนกลาง
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· ใชกลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัดหรืออำเภอที่ทำงานบูรณาการ และชุมชนมีสวนรวม เชน คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) มาดูเรื ่องคุณภาพชีวิตเรื ่องเศรษฐกิจชุมชน เชื ่อมโยงเรื่องอาหาร

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ

· สรางเปนโรงเรียนชาวนาใหกลุมเกษตรอินทรียไดมีกระบวนการเรียนรูและเปนนักวิทยาศาสตรเพื่อเก็บ

ขอมูลของตัวเอง แตตองการนักวิชาการที่จะมาชวยเชนกัน  หากมีระบบ Logistic พรอมก็จะทำใหเกิด

หลายโมเดลที่มีความพรอมในที่สุด

· สนับสนุนขอมูล ใหการเรียนรูกับโรงเรียนถึงแนวคิด แนวทางการจัดการ และออกแบบระบบเชื่อมโยง

เชน ระบบฐานขอมูล ระบบการกระจายอาหาร ระบบการเงิน เวทีการเรียนรูกับภาคีตางๆ ในทองถิ่น

· สนับสนุนใหโรงเรียนรณรงค สื่อสารอาหารที่มีมิตวิัฒนธรรมประเพณี บวกกับดานความรับผิดชอบสังคม

สิ่งแวดลอม และสุขภาพ โดยพัฒนาเปนกิจกรรมการเรียนรูและปฏิบัติการที่ใหเด็ก ผูปกครองมีสวนรวม

· พัฒนาโปรแกรม Thai School Lunch ใหเปดกวาง ที่โรงเรียนและชุมชนจะปรับประยุกตใชใหเหมาะสม

กับพันธุกรรมอาหาร ระบบการผลิต วัฒนธรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของถิ่น และใช

โปรแกรมเพื่อเก็บขอมูล วางแผนกำหนดเมนู กำหนดวัตถุดิบ และการสงเสริมการบริโภคอาหาร โดยทั้งนี้

หนวยงานดานการศึกษาวิจัยจะตองศึกษาคุณคาโภชนาการอาหารพื้นบานมาสนับสนุนการใชโปรแกรม

ดังกลาวใหครอบคลุม

· ผลักดันใหกระบวนการเรียนรูสูทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนโดยใชอาหารเปนศูนยกลาง มีการถอด

บทเรียนและกระจายตนแบบที่ดีใหขยายวงกวางยิ่งขึ้น

· การสรางความพรอมใหคน การเตรียมบุคลากร เชน ครู แมครัว แมบานใหเปนกำลังในการขับเคลื่อน

เตรียมความคิด ความรู และออกแบบแผนงานทำใหเปนวิถีของโรงเรียน
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บทที่ 7

สังเคราะหขบวนการพลเมืองอาหารและขอเสนอแนะ

7.1 ปฏิบัติการชีวิตประจำวันกับการสรางความหมายพลเมืองอาหาร

การขับเคล่ือนระบบอาหารสุขภาวะของภาคีตางๆ ภายใตการสนับสนุนของ สสส. เปนการขับเคลื่อนตาม

สถานการณปญหาที่เผชิญ พัฒนาขึ้นมาเปนแนวคิด ปฏิบัติการที่มีจุดเนน กอเกิดเปนอัตลักษณ เปาหมาย

ยุทธศาสตรที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบทหรือตำแหนงแหงที่ตางกันไปในหวงโซอาหาร กลุมที่ทำงานกับเกษตรกร

ชาวไรชาวนา กลุมชาติพันธุ หรือคนเมือง เห็นปญหาดานการผลิตที่กระทบตอกลุมเปาหมายก็ไดสงเสริมการผลิต

อาหารที่ยั ่งยืน กลุมที่ทำงานเชื ่อมการผลิตไปสูผู บริโภคก็เห็นความเปนไปไดที ่จะสรางพื้นที่ กลไกของการ

แลกเปลี่ยนผลผลิตอาหารที่เปนธรรม และยกระดับเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันก็ไดพัฒนาตลาดสีเขียวขึ้นใน

ทุกๆ พื้นที่ กลุมที่ทำงานกับผูปวยในโรงพยาบาลก็เห็นวา ปญหาความเจ็บปวยตองกลับไปแกที่ตนทางเรื่องการริ

โภคอาหารปลอดภยัและมีคุณคาโภชนาการก็ไดยกระดับโรงพยาบาลใหเปนโรงพยาบาลสีเขียว เชนเดียวกับกลุมที่

ทำงานกับเด็ก เยาวชนดานการศึกษาในโรงเรียนก็เห็นปญหาทุพโภชนาการและความไมปลอดภัยอาหารของเด็กๆ

และเห็นความเปนไปไดที่จะใชโรงเรียนสรางการเรียนรูอาหารเกิดเปนโรงเรียนสีเขียว

ภาคีท้ังหมดเริ่มตนจากรูปธรรมที่จับตองไดในพื้นที่ตามบริบทเฉพาะของตน เริ่มจากรูปธรรมที่ยึดโยงผูคน

ใหมาเชื่อมโยงกันคือ อาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ นิเวศ การศึกษาของทองถิ่น โดยไดเรียนรูจากโครงสรางปญหาที่

กระทบกับชุมชน ไมวาจะเปนการพังทลายของระบบนิเวศและฐานทรัพยากร และการเขาไมถึงทรัพยากรของ

ชุมชนจากนโยบายจัดการทรัพยากรของรัฐและการรุกคืบของทุน พวกเขาไดเห็นปญหาโครงสรางเศรษฐกิจ

การเกษตรพาณิชยท่ีไมเพียงไมเปนธรรม แตยังผลักภาระดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และการขูดรีดทางเศรษฐกิจของ

ชุมชน เชนเดียวกับโครงสรางการศึกษา สาธารณสุขที่ถอยหางจากวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเปนอยู

ทองถิ่น กลุมตางๆ ในแตละจุดของหวงโซอาหารจึงไดออกแบบการขับเคลื่อนอาหารสุขภาวะของตนเอง จาก

กิจกรรมสูโครงการ และกลายเปนวิถีอัตลักษณที่เดนชัด เชื่อมตอกันเปนเครือขายทางสังคม และสรางสรรคกลไก

เชิงสถาบันขึ้นมารองรับขับเคลื่อน

การขับเคลื่อนของภาคีเหลานี ้ไมวาจะเริ่มจากจุดไหน ก็ไดสรางสรรคระบบอาหารสุขภาวะในบริบทของ

ตน เกิดเปนระบบอาหารที่เนนการผลิตเชิงนิเวศวัฒนธรรม เชน กลุมชาติพันธุ เกิดเปนระบบอาหารที่เนนผลิต

พึ่งตนเองของกลุมเกษตรกรรมยั่งยืน เกิดเปนระบบตลาดสีเขียวทองถิ่นที่ทำหนาที่กระจายผลผลิตและรายไดสู

เกษตรกร และยกระดับไปสูการสรางการเรียนรูขามภาคีจากผูผลิตเชื่อมตอกับผูบริโภค เกิดเปนระบบอาหารที่มี

กลไกเชิงสถาบันรองรับขับเคลื่อน เชน โรงพยาบาลสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ที่ไมเพียงบทบาทหนาที่หลากหลาย
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ตั้งแตหนาที่การตลาด หนาที่การเรียนรู หนาที่การเชื่อมพลังสังคม หนุนเสริมชุมชน และมีกลไกเชิงนโยบายระดับ

จังหวัด อำเภอ ทองถิ่นมีประชาชนมีสวนรวมระดับทองถิ่น

ทั้งหมดนี้มุ งเปาไปสูสภาวะความมั่นคงอาหารในระดับชุมชน ซึ่งทำใหนิยามความหมายของความมั่นคง

อาหารไดพัฒนากวางขวางออกไป ไมเพียงแตการเขาถึงอาหารที่พอเพียง ปลอดภัยตามแนวคิดของ FAO แตยัง

รวมไปถึงแนวคิดสิทธิอาหารบนฐานชุมชน หรือสิทธิชุมชนตอระบบอาหาร แนวคิดอธิปไตยทางอาหาร ที่เนนการ

ปกปองวิถีอาหารยั่งยืนของชุมชนบนฐานทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจทองถิ่น และอำนาจตอรองของ

ชุมชนในหวงโซเศรษฐกิจอาหารดวย

การขับเคล่ือนระบบอาหารในแตละจุด ยังไดเปลี่ยนความหมายเดิมที่จำกัดการเติบโตของพลเมืองอาหาร

เชน ระบบการผลิตที่ยั่งยืนหาใชการผลิตเพื่อเปาหมายทางเศรษฐกิจอยางเดียว แตยังผลิตพลเมืองที่ปกปอง และ

สรางสรรควิถีการผลิตพึ่งตนเอง ตลาดสีเขียวก็ไมไดมีเปาหมายหลักเพียงแคการสรางรายได เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร

อินทรีย หรือจัดสรรอาหารอินทรียใหประชาชนเขาถึงตามกลไกตลาด แตตลาดสีเขียวไดกลายเปนพื้นที่ของการ

เรียนรูและเชื่อมพลังทางสังคมอยางกวางขวาง โรงพยาบาลสีเขียวไมไดจำกัดการจัดการอาหารเพียงแคการมี

อาหารปลอดภัยใหผูปวยหรือผูบริโภครับประทาน แตยังเปนกลไกสำคัญในการสรางการเรียนรูอาหารสุขภาวะแก

ชุมชนและยังหนุนเสริมเกษตรกรรายยอยดวย โรงเรียนสีเขียวก็ไดสรางมิติใหมที่มุงไปสูการสรางเด็กและเยาวชน

ไปสูพลเมืองอาหารในอนาคต ไมใชแคจัดหาอาหารปลอดภัยใหกับเด็ก หรือแคเพียงใหเด็กบริโภคพืชผักอาหาร

ปลอดภัยมีคุณคาโภชนาการตามมาตรฐานดานสุขภาพ

ฐานคิดและเปาหมายที่ชุมชนและประชาสังคมไดแสดงออกผานการออกแบบสรางสรรคระบบอาหารใน

แตละฐานนั้นไมไดอยู ที่ตัวผลผลิตอาหารที่ดี หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม แตคือการสรางการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของผูคนจากผูผลิต ผูบริโภค ผูประกอบการ ฯลฯ ใหกลายเปน “พลเมือง” ที่แข็งขันใน

การสรางทางเลือก โอกาส อำนาจ และอิสรภาพในการมีความมั่นคงอาหารที่มั ่นคงและเขมแข็งของตนเอง

ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทำใหเราสามารถสังเคราะหแนวคิดความเปนพลเมืองอาหารผานปฏิบัติการในแตละ

ฐานระบบอาหารไดวา คือ “ประชาชนที่ตระหนักถึงสิทธิ บทบาทหนาที่ทั้งตอตนเองและชุมชนในการขับเคลื่อน

สังคมในระบบหวงโซอาหาร บนหลักคิดท่ีวาเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็ก ๆ ในทองถิ่น และนำไปสูการเปดกวางและเขา

รวมเครือขายเพื่อสรางพลังพลเมืองอาหาร (Small, Local, Open and Connected) โดยรวมกันปกปองระบบ

นิเวศที่มีสขุภาวะ”

สิ่งที่นาสนใจคือ ทำไมการเปลี่ยนผานผูคนที่ถูกนิยามหรือตีกรอบแบบคับแคบไปสูพลเมืองอาหารจึงสำคัญ

กวาเปาหมายเชิงวัตถุหรือเชิงพฤติกรรม หรือกระทั่งการมีนโยบายของรัฐ ทั้งนี้เกิดจากบทเรียนที่ขบวนการทองถิ่น

ในแตละจุดของหวงโซอาหารไดตอสู ตอรอง และสรางทางเลือกในการจัดการระบบอาหาร การพัฒนาพลเมืองที่

เปนผู กระทำการทางสังคมที่มีคุณภาพทั้งในเชิงแนวคิด ความรู ทักษะจะสามารถเปลี่ยนความหมาย และ

ความสัมพันธทางสังคมและอำนาจ และการตอรองกับโครงสราง ระบบใหนำไปสูสภาวะความมั่นคงอาหารที่ยั่งยืน
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ของชุมชนไดจริง เห็นไดจาก นโยบายของรัฐหลายดานทั้งดานการขยายการผลิตแบบยั่งยืน การสงเสริมตลาด

โรงเรียน โรงพยาบาลสีเขียว หากไมมีทุนทางสังคม (คน ความรู เครือขาย) ของพลเมืองอาหารอยู นโยบาย

เหลานั้นจะไมไปสูการพัฒนาระบบอาหารท่ีชุมชนเปนเจาของ มีสวนรวม และยั่งยืนตามเปาหมายของชุมชน

หัวใจของการสรางพลเมืองอาหารของกลุม ขบวนการทองถิ่นตางๆ คือ การเรียนรู ซึ่งไมไดเกิดขึ้นจากการ

ฝกอบรมใหความรูเพียงอยางเดียว แตเปนการเรียนรูเชิงปฏิบัติการในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวโยงกับความเปนอยูของ

ชุมชน การใหความรูเรื่องพิษภัยสารเคม ีการตรวจเลือดที่พบความเสี่ยงสารเคมี สรางความตื่นตัวใหกับชุมชน แต

พลังความตื่นตัวนั้นไดงอกงามตอไปดวยการชวนตั้งคำถามหาทางเลือก และทดลองปฏิบัต ิไมวาจะเปนการทดลอง

การผลิตแบบอินทรีย พัฒนาพันธุกรรมทองถิ ่น ผูบริโภคก็ทดลองบริโภคอาหารอินทรียที ่ม ีความตางดานพันธุ

รสชาติ ราคา และรูปลักษณจากอาหารเคมีกระแสหลัก และยังกาวขามจากการเปนผูซื้อมาเปนผูเรียนรูและกระทำ

การรวมกับเกษตรกร

ผูปฏิบัติการทดลองออกแบบตลาดเขียวในหลายแบบ เชน เครือขายกินดีมีสุข พัทลุงทดลองสรางตลาดที่

เอาวัฒนธรรมพื้นบานเปนฐานและใหชุมชนรวมบริหารโดยเอาความกินดีมีสุขเปนตัวตั้ง โรงพยาบาลลับแลทดลอง

กาวขามกรอบหนาที่จากผูใหบริการดานสุขภาพมารวมสนับสนุนเกษตรกร เครือขายโรงเรียนที่สุรินทรก็ทดลองไป

ไกลกวากรอบนโยบายอาหารกลางวันปลอดภัยและโปรแกรม Thai School Lunch ที่ออกแบบแข็งทื่อ โดย

เชื่อมโยงกับชุมชน เอาเมนูอาหารพื้นบานเขามาสูการบริโภคและการเรียนรูของเด็ก ตัวชี้วัดกลาง เชน บริโภค

พืชผักผลไมปลอดภัย 400 กรัม ไดถูกเพิ่มเติมเสริมคุณคาที่ไปไกลกวาเปาหมายเดิมมาก กลายเปนผลิต บริโภค

กระจายพืชผักพื้นบานเพื่อสุขภาพ เพื่อฟนคุณคาวัฒนธรรม ปกปองนิเวศและฐานทรัพยากร เสริมความเขมแข็ง

ชุมชน สรางทางเลือกชีวิต สรางวิถีเปนสุข สรางความเปนธรรมทางสังคม และเปล่ียนแปลงโครงสรางระบบอาหาร

ที่กอปญหา

ขณะที่การขับเคลื่อนพลเมืองอาหารไดสรางแนวคิดและปฏิบัติการเชิงคุณภาพที่กาวหนา มุงเปลี่ยนคุณคา

ความหมาย ความสัมพันธ และทางเลือกที่เปนจริง แตโครงสรางนโยบายระบบอาหารของรัฐมุงสรางผลงานเพื่อ

บรรลุตัวชี้วัด โดยยังติดอยูกรอบคิดเชิงมหภาคที่มองตัวชี้วัดรูปธรรมเชิงปริมาณ เชน การเพิ่มพื้นที่และปริมาณ

ผลผลิตผลิต การเพิ่มชุมชนที่ทำการผลิต การเพิ่มสัดสวนการบริโภคพืชผักปลอดภัย การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

การเพิ่ม platform ใหมๆ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การเพิ่มกลไกเชิง

สถาบัน เปนตน พลังแนวคิดและปฏิบัติการกับโครงสรางทางนโยบายที่มีฐานคิดตางกันทำใหเกิดแรงตึงเครียด และ

ความขัดแยงขึ้นได

ยุทธศาสตรที่เปนทางออกคือ การนำพลังอำนาจทางความคิด ความรู และทุนทางสังคมของขบวนการ

พลเมืองอาหารที่เปน Soft Power ไปปฏิบัติการในโครงสราง กลไกรัฐที่ไมแข็งตัว รุกเขาไปมีสวนรวมสรางการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพโดยไมคาดหวังการขยายตัวเชิงปริมาณที่รวดเร็วนัก การทำงานกับโครงสราง และกลไก

ของรัฐยังจะเปลี่ยนใหบุคคลากร และองคกรเกิดวัฒนธรรมพลเมืองอาหารขึ้นมาได ดังเชนที่เครือขายเกษตรกร
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อินทรียสามารถขับเคลื่อนใหกลไกจังหวัดยโสธร สุรินทร อำนาจเจริญ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค ลพบุรีมีนโยบาย

สนับสนุนเกษตรอินทรียและอาหารสุขภาวะแบบมีสวนรวมได หรือการที่เครือขายครัวใบโหนด สทิงพระ สงขลา

หรือกลุมฐานทรัพยากรอาหารที่ภูเก็ต พังงาที่สามารถสรางพื้นที่ใหโรงเรียน อปท.และราชการสามาถสนับสนุนวิถี

อาหารพื้นถิ่นได เชนเดียวกับเครือขายกินดีมีสุข ที่สามารถทำใหหนวยงานรัฐทุกภาคสวนหันมาสนับสนุนตลาด

อาหารและวัฒนธรรมพื้นบานในแนวทางที่ชุมชนตั้งเปาหมายไว

7.2 ขอเสนอตอเปาหมายระบบอาหารสุขภาวะ

หนวยงานสนับสนุนระบบอาหารสุขภาวะอยาง สสส.จึงควรกำหนดเปาหมาย ระบบอาหารสุขภาวะอยูที่

การหนุเสริมสรางพลเมืองอาหารดวยการเรียนรูเชิงปฏิบัติการในบริบทของแตละทองถิ่นใหนำไปสูสภาวะความ

มั่นคงอาหารที่ทองถิ่นกำหนด มากกวาจะยึดเอาตัวชี้วัดทางนโยบายเชิงปริมาณมาตรฐานเดี่ยวเปนตัวตั้งเหมือน

หนวยงานรัฐอื่นๆ และหนุนเสริมดวยการสรางระบบสนับสนุนปฏิบัติการพลเมืองอาหารในแตละหวงโซอาหารให

เชื่อมพลังกันทั ้งดานระบบจัดการความรู กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงคุณภาพ การเชื่อมประสานความ

รวมมือกับภาค ีพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแบบมีสวนรวม เกิดเปนภูมิทัศนความมั่นคงอาหารในมิติตางๆ ที่ซอนกัน

หรือเชื่อมโยงกัน เชน ภูมิทัศนฐานทรัพยากรอาหารที่มีหนวยทางนิเวศ ภูมิทัศนเศรษฐกิจวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น

ที่หนวยจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจ หรือภูมิทัศนการเรียนรูระบบอาหารสุขภาวะ เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให

เกิดพลเมืองอาหารใหม เกิดความรู ทางเลอืกตนแบบใหมๆ เกิดโครงสรางแบบใหม และมีขอเสนอและปฏิบัติการ

นโยบายอาหารในรูปแบบใหมๆ ที่กาวขามขอจำกัดเดิมไปได

7.3 ขอเสนอยุทธศาสตรการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรที ่1 สรางระบบ กลไกการจัดการระบบอาหารเชิงพหุหนาที่

กลไกชุมชนจัดการบูรณาการ ทำหนาที่สรางระบบการจัดการทรัพยากรอาหาร พัฒนาการผลิตที่ยั ่งยืน

สรางมาตรฐานการผลิต พัฒนาตลาดสีเขียวในชุมชน และสรางการเรียนรูพลเมืองอาหารในวิถีชุมชน

กลไกเชิงสถาบันเพื่อการกระจายอาหารและสรางการเรียนรู เชน โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก โรงพยาบาล

ตลาดสีเขียวเปนพื้นที่บริการอาหารอินทรีย/ปลอดภัย เปนกลไกสรางการเรียนรูระบบอาหารสุขภาวะ

กลไกพหุภาคีเชิงนโยบาย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ หรือตำบล โดยมีราชการภูมิภาค หรือองคกรปกครอง

ทองถิ่นเปนแกนกลางในการขับเคลื่อน เพื่อทำหนาที่สรางการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีทองถิ่น ในการกำหนด

นโยบาย สรางแผนจัดการ พัฒนาความรู ขับเคลื่อนนโยบาย และติดตามประเมินผล เพื่อเปาหมายสงเสริมชุมชน

ปกปองฟนฟูฐานทรัพยากรอาหาร พัฒนาการผลิตยั่งยืน กระจายผลผลิต สรางการบริโภคที่ปลอดภัย สรางการ

แลกเปล่ียนอาหารที่เปนธรรม
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ยุทธศาสตรที ่2 สรางการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนผานสูพลเมืองอาหาร

หัวใจของการสรางอาหารปลอดภัย ไมไดอยูที ่ตัวอาหาร หรือกลไกทางเศรษฐกิจ แตอยูที่การสรางคน

กลุม ชุมชนที่อยู ใน setting ตางๆ ใหเปนพลเมืองอาหารที่มีบทบาทเชิงรุกในการขับเคลื ่อน เกิดกระบวนการ

เปลี่ยนผานคนสูพลเมืองอาหารเกิดข้ึนจาก

1) การใหขอมูล ขาวสาร วิธีคิด และเรียนรูจากสถานการณอาหารที่กระทบตอวิถีชีวิตที่กอใหเกิดการ

ทบทวนตนเอง

2) สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน เชน เปดเผยตัวตน เกิดทางเลือก ทดลองปฏิบัติการ มีอิสระการ

ขับเคลื่อน

3) พัฒนากลุม องคกร กลไก เครือขาย เพื่อใหคนเกิดความมั่นใจในการรวมขับเคลื่อนเครือขายพลเมือง

อาหารบนฐานภูมิทัศนในรูปแบบตางๆ



46

เอกสารอางอิง

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน. (2554). ตัวชี้วัดความมั่นคงอาหารในระดับชุมชน. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ

สิน ีโชติบริบูรณ (2562). กระบวนการสรางความมั่นคงดานอาหารของเครือขายชุมชนในคาบสมุทรสทิงพระ. ราง

วิทยานิพนธภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2006). Food Security. Policy Brief. June

2006 Issue 2. Retrieved from http://www.fao.org/forestry/13128-

0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf.

Lang, T. & Barling, D. (2012). Food Security and Food Sustainability: reformulating the debate. The

geographical journal, (178) 4.

UIH, (2019) 5 เมกะเทรนดที ่นาจับตามองในป 2030, https://www.uih.co.th/th/knowledge/5-trends-

2030

Wilkins, L. Jenifer. (2005). Eating Right Here: Moving from Consumer to Food Citizen.

https://www.semanticscholar.org/paper/Eating-Right-Here%3A-Moving-from-Consumer-to-

Food-Wilkins/33cb8bb6d9f8b88ed42f78a6c54727ed4214b10a

http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf
http://www.fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3.pdf
https://www.uih.co.th/th/knowledge/5-trends-%092030
https://www.uih.co.th/th/knowledge/5-trends-%092030
https://www.semanticscholar.org/paper/Eating-Right-Here%3A-Moving-from-Consumer-to-
https://www.semanticscholar.org/paper/Eating-Right-Here%3A-Moving-from-Consumer-to-

