
วิทยาเขตหาดใหญ่  อําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

 ทบทวน แนวทางการสรา้งระบบอาหารที�ยั�งยนื



พลังทางสงัคม 
การทํางานกับกลุ่มทาง
สงัคมที�เกี�ยวขอ้งระดับชุมชน

การทํางานเพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหารอยา่งยั�งยนื
พลังทางนโยบาย

ขยายพื�นที�ทางนโยบายสาธารณะ
อยา่งกวา้งขวาง

พลังทางป�ญญา
การใช้ความรู้ องค์ความรู้
ใหม่ ๆ มาขับเคลื�อนงาน 

1 การก่อตัว

2 การ
สร้างทาง
เลือก จัด
ทํานโยบาย3 การนํา

ไปปฏิบัติ

4 การ

ประเมิน

5 
กา

รทบ
ทวน ยุติ

กระบวนการ
นโยบาย

ระดับธุรกิจขนาด
กลางและย่อม

ระดับใหญ่

บริการสาธารณะ

กา
รกํ

ากั
บดู

แล

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย



กรอบการดําเนนิงานระบบอาหาร 5 ด้าน (5 tracks )

track 1

track 5
track 2

track 3track 4

"อิ�มดีถ้วนหน้า"
มอีาหารปลอดภัยพอ  การเขา้ถึงอาหาร
ปลอดภัยและมคีณุค่าทางโภชนาการ

"อิ�มดีมสีขุ"
สรา้งอุปทานของผูบ้รโิภคต่อ
อาหารที�ผลิตเพื�อความยั�งยนื

"อิ�มดีรกัษ์โลก"
สง่เสรมิการผลิตที�เป�นมติร
ต่อสิ�งแวดล้อมธรรมชาติ

"อิ�มดีทั�วถึง"
สง่เสรมิความเป�นอยูที่�เสมอภาค

อิ�มดีทกุเมื�อ
สรา้งความยอืนหยุน่ปรบัตัว

ใหกั้บทกุวกิฤติ

ที�มา :https://thfoodsystems.com/action-track/



ผลลิตตกตํ�า กําหนดราคาเองไม่ได้
เพิ�มมูลค่าทางการเกษตร  การแปรรูป
เพิ�มผลผลิต ลดการนําเข้าเนื�อสัตว์
หารูปแบบการผลิตแบบใหม่ ๆ 
ลดการใช้สารเคมี เพิ�มการใช้สารชีวภัณฑ์
เพิ�มการผลิตอาหารแบบปลอดภัย
เพิ�มพื�นที�อาหาร
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สร้างผู้ประกอบการรายใหม ่
ปรับโครงสร้างพื�นฐาน
พลังงานทําการเกษตร
พืชพันธ์ท้องถิ�นลดลง
อนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื�นบ้าน
ลดขยะอาหาร

ภาวะทุพโภชนาการใน
ศพด.

 

สุขาภิบาลอาหาร นํ�าดื�ม ตลาด
กระบวนกการขอนุญาตตาม ก.ม
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตลาดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอาหาร ราคาสูง
การตลาด matching

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
ข้อมูลในการวางแผนไม่ครบถ้วน รอบด้าน
แก้ป�ญหาความยากจน
คนว่างงาน
ลดความเหลื�อมลํ�า
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
จัดตั�งกลไกและเพิ�มการมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์ทรัพยากร

ป�ญหาที�ต้องการแก้ไข

ต้นนํ�า กลางนํ�า ปลายนํ�า

ป�ญหาทางสงัคม สิ�งแวดล้อม เชงิระบบ



จัดทําข้อมูล 
วางแผน
platform I green smile
เพิ�มการเข้าถึงแหล่งทุน
การตลาด
การลดขยะอาหาร
การแปรูป
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สร้างมาตรฐานการผลิต

ส่งเสริมการทําเกษตร
ปศุสัตว์ในครัวเรือน
ชุมชน 
ศูนย์ไข่ไก่
มีแหล่งอาหารปลอดภัย
อาหารปลอดภัยใน
ศพด.เพื�อแก้ป�ญหา
โภชนาการ
ตลาดสดน่าซื�อ

เพิ�มความหลากหลายพืชพันธ์
พื�นบ้าน
ฟ�� นฟูทรัพยากรทางทะเล วางซั�ง
ปลา
การลดขยะอาหาร
ศูนย์เรียนรู้ การใช้นวัตกรรม
ภูมิป�ญญาชาวบ้าน
การจัดการดิน การจัดการนํ�า
รวมกลุ่ม พัฒนากลุ่ม เกษตร
แปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรทฤษฏี
ใหม่
Zero waste

ระบบ Social Interprise
cloud food bank
platform
การเชื�อโยงอาหารกับการ
ท่องเที�ยว 

การแก้ป�ญหา  5  tracks

มีอาหารปลอดภัยที�
เพียงพอ การเข้าถึง
อาหารปลอดภัยและมี
คุณค่าทางโภชนาการ 
ลดภาวะทุพโภชนาการ
ลดโรค

"อิ�มดีถ้วนหน้า"

สร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่คุณค่า
การนําทรัพยากรอาหารมา
ใช้ใหม่
ปรับวิถีการบริโภค ไปสู่
อาหารที�มีโภชนาการ 

"อิ�มดีมีสุข"
สร้างอุปทานของผู้บรโิภคต่อ
อาหารที�ผลิตเพื�อความยั�งยืน

ลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ข้อจํากัดของเกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจ
ธรรมาภิบาลระบบอาหาร 

"อิ�มดีรักษ์โลก"
ส่งเสริมการผลิตที�เป�นมิตร
ต่อสิ�งแวดล้อมธรรมชาติ

การจ้างงานในระบบอาหาร
การทํางานกับกลุ่มคน
ยากจน คนด้อยโอกาส 

เน้นการปกป�องทางสังคม

"อิ�มดีทั�วถึง"
ส่งเสริมความเป�นอยู่ที�เสมอภาค

การปรับตัว รับมือกับ
ภาวะวิกดฤติต่าง ๆ
โรคระบาด ภัย
ธรรมชาต ิ
ลดความไม่มั�นคงทาง
อาหาร

อิ�มดีทุกเมื�อ
สร้างความยือนหยุ่นปรบั

ตัวให้กับทุกวิกฤติ

ส่งอาหารส่วนเกิน
คุณภาพดีให้ชุมชน

บูุรณาการ : สภาพฒัน ์ศอบต. Node flagship



การก่อตัวทาง
นโยบาย

การสร้างทางเลือก
และการตัดสินใจ

การปฏิบัติ

การประเมินผล

ความต่อเนื�อง การ
ทบทวน 
ขยายผล

การสํารวจสถานการณ์
การคาดการณ์
การวิเคราะห์สาเหตุ ป�จจัย/ต้นทุน
จัดลําดับความสําคัญของป�ญหา

ข้อเสนอทางเลือกในการแก้
ป�ญหาและการตัดสินใจเลือก

นโยบาย

การจัดทํายุทธศาสตร์ การทํา
แผน การติดตาม ควบคุมกํากับ

การประเมินผกระทบจากการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลย้อนกลับ

ข้อมูลย้อนกลับ

กระบวนการนโยบายสาธารณะ



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป�

แผนแม่บท 

ประเด็นการพัฒนา

แผน พัฒนาฯ ฉ.13

แผน กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน
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ความเชื�อมโยงของนโยบาย 
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ด้านความมั�นคง: มีความมั�นคงของอาหาร พลังงานและนํ�า

ยุทธศาสตร์ที� 5: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
ประเด็นที� 5 : การสร้างความมั�นคงนํ�า พลังงานและเกษตร
ประเด็น: การพัฒนาความมั�นคงด้านการเกษตร อาหารของประเทศและชุมชน
ประเด็นย่อยที� 5: พัฒนาความมั�นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ ราคา
คุณภาพและการเข้าถึงอาหาร
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ประเด็นที� 3: การพัฒนาการเกษตร
แผนย่อย: 3.2 การเกษตรปลอดภัย

ประเด็นที� 13: การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที�ดี
แผนย่อย: 13.2 การใช้ชุมชนเป�นฐานในการสร้าง

สภาพแวดล้อมที�เอื�อต่อการมีสุขภาวะที�ดี

ประเด็นที� 18: การเติบโตอย่างยั�งยืน
แผนย่อย: 5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั�งยืน

บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

ปร
ะเด

็น
กา
รพ

ฒั
นา

เกษตรอัตลักษณ์�
การเกษตรปลอดภัย
เกษตรชีวภาพ
เกษตรแปรรูป
เกษตรอัจฉริย
การพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและะการ
ป�องกันป�จจัยเสี�ยง
การใช้ชุใชนเป�นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที�เอื�อ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพการกระจาย
บริการสาธารณสุข
พัฒนาและสร้างระบบรับมือ ปรับตัวกับโรคอุบัติ
ใหม ่

การสร้างกการเติบโตอย่างยั�งยืนบนชุมชนสีเขียว
การสร้างกการเติบโตอย่างยั�งยืนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล
การสร้างกการเติบโตอย่างยั�งยืนบนสังคมที�เป�นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ
การจัดการมลพิษที�มีผลกระทบต่อ สวล และสารเคมีภาค
เกษตร.
ยกระดับกระบวนทัศน์ด้านทรัพยากรและสวล.เพื�อกําหนด
อนาคตประเทศ



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 13

เป�าหมายหลักของแผน: สอดคล้องกับ 4 เป�า
หมายคือ
 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป�นธรรม
การเปลี�ยนผ่านไปสู่ความยั�งยืน
การรับมือกับการเปลี�ยนแปลงและความเสี�ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่

หมุดหมายที� 1: ไทยเป�นประเทศชั�นนําด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

1.

2.
3.
4.

หมุดหมายที� 2 การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและระบบ
บริการจัดการเพื�อคุณภาพ ความมั�นคงอาหารและความ

ยั�งยืนของภาคเกษตร

กลยุทธ์: กลยุทธ์ที� 10. พัฒนาให้
เกิดระบบการบริหารจัดการเพื�อ
ความมั�นคงทางอาหาร

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงความมั�นคงทาง
อาหาร ทั�งปริมาณและโภชนาการ รวม
ระบบอาหารสํารองที�หลากหลาย
ปลอดภัย พอเพียง ให้เกิดพื�นที�ต้นแบบ
ด้านการสํารองอาหาร

การกระจายสินค้า
เกษตรและอาหารใน
ภาวะวิกฤติ





หลักการ แนวทางการจดัจดัการระบบอาหาร 

สถานการณป์�ญหาที�เกี�ยวขอ้งกับ
ระบบอาหารมอีะไร มขีนาดป�ญหา
เท่าไหรม่ากนอ้ย ขนาดไหน
ป�ญหาอะไรที�สาํคัญและต้องทํา
ก่อน
ป�ญหาขา้งต้นเกิดจากสาเหต ุ
 ป�จจยัอะไร (คน สภาพแวดล้อม
และระบบกลไก)
มต้ีนทนุ ป�จจยัเอื�ออะไร? 

 
การวเิคราะห์ สถานการณป์�ญหา
หรอืประเด็นที�ต้องการพฒันา

เป�าหมายที�เราต้องการเป�น หรอื
อยากเหน็ อยากบรรลคืุออะไร
ทั�งการแก้ป�ญหา/พฒันา 
 จะรูไ้ดอ้ยา่งไร วา่บรรลหุรอืยงั
(มตัีวชี�วดัอะไร )

 
 

การวางเป�าหมายและตัวชี�วดั

ใชท้รพัยากรอะไร (input)
มกีระบวนการทํางานที�สาํคัญใน
(process) การบรรลเุป�าหมาย
อยา่งไร
ต้องทําอะไรบา้งตลอดหว่งโซ่
อาหารตั�งแต่ต้นนํ�า กลางนํ�า
ปลายนํ�า
5 กรอบการดาํเนนิงานที�สาํคัญ
(5 action stracks) 

 
 

แนวทางและวธิกีารสาํคัญในการ
บรรลเุป�าหมายคืออะไร?

 
 

การติดตามประเมนิผล 

1.อยูไ่หน? 2.ไปไหน?

3.ไปอยา่งไร?

4.ไปถึงหรอืยงั?



การก่อตัวทาง
นโยบาย

การสร้างทางเลือก
และการตัดสินใจ

การปฏิบัติ

การประเมินผล

ความต่อเนื�อง การ
ทบทวน 
ขยายผล

การสํารวจสถานการณ์
การคาดการณ์
การวิเคราะห์สาเหตุ ป�จจัย/ต้นทุน
จัดลําดับความสําคัญของป�ญหา

ข้อเสนอทางเลือกในการแก้
ป�ญหาและการตัดสินใจเลือก

นโยบาย

การจัดทํายุทธศาสตร์ การทํา
แผน การติดตาม ควบคุมกํากับ

การประเมินผกระทบจากการ
ปฏิบัติ

ข้อมูลย้อนกลับ

ข้อมูลย้อนกลับ

กระบวนการนโยบายสาธารณะ


