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งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

  

มิติความมั่นคงทางอาหาร: ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต 

 

1.สถานการณดําเนินงานมิติความมั่นคงทางอาหาร:ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต  

ในชวงหลายปท่ีผานมา ความตระหนักและต่ืนตัวในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะสรางเสริมสุข

ภาวะพ้ืนท่ีประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดขึ้นในสังคมไทยอยางมากและแพรหลายเชน วาระชาติ

การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วาระระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ มติดังกลาวมี ความหวงใยใน

วิกฤตการณประกอบกับภายใตคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติ (คมส.) กลุมประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย นโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมประเด็นเกษตร

และอาหารปลอดภัย ประกอบดวย 1) มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต 2) มติความปลอดภัยทางอาหาร : การ

แกไขปญหาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 3) มติการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดาน

สุขภาพจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร 4) มติสุขภาวะชาวนา 

: การสรางความเขมแข็งของเครือขายองคกรชาวนา  

วาระพ้ืนที่ภาคใตจากการขับเคล่ือนวาระงานสรางสุขภาคใตใหเกิดแผนปฏิบัติการติดตามและ

สนับสนุนระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต โดยกลไกคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนระดับภาค

ซ่ึงประกอบดวย เครือขายความมั่นคงอาหาร และ/หรือเครือขายเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต ได

ตระหนักตอสถานการณความมั่นคงทางอาหารจึงไดรวมตัว แลกเปล่ียนเรียนรู เชื่อมรอย ถักทอกลุมเครือขาย

ตาง ๆ มาเปนเวลาสามป จนเกิดกลุมเครือขายระดับหน่ึงพึงกระทําได มีการสรางการเรียนรู สรางปฏิบัติการ

ระดบัพื้นที่จนเกิดรูปธรรมความสาํเร็จข้ึนหลากหลาย กระจายไปแตละชุมชนทองถิ่นของภาคใต พละกาํลังของ

คนเล็กคนนอยที่เปนพลเมืองต่ืนรูจะทวีพลังท่ีจะขยายผลความรูบทเรียน สรางแรงบันดาลใจ สรางรูปธรรมใหม

ไปสูพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่นอื่น ๆ โดยมีทิศทางการพัฒนาระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใตต้ังอยูภายใต

หลักคิดสําคญั 3 ประการ ไดแก มีอธิปไตยทางอาหาร ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรให

เกิดความสมดุลยั่งยืน มีระบบการจัดการผลผลิตที่เกื้อกูลและเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ เพ่ือใหมีปริมาณอาหาร

ที่เพียงพอ มีคุณภาพอาหารปลอดภัย   มีหลักประกันในชีวิต ดวยการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มี
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หลักประกันทางรายไดและสวัสดิการ สวัสดิภาพ มีความมั่นคงทางสุขภาพแกพลเมืองฅนใต จัดความสัมพันธ

ใหม ปรับกระบวนทัศนใหมในการจัดหรือสรางความสัมพันธระหวางคนกับคน ระหวางชุมชนทองถิ่นกับ

หนวยงานองคกรภาครัฐและเอกชน ระหวางกลุมองคกรเครือขายดวยกัน มีความเคารพศักด์ิศรีความเปน

มนุษยตอกันดวยหลักปฏิบัติ “คิดเอ้ือ คิดเผื่อ เพ่ือนชวยเพ่ือน พ่ีดูแลนอง” และแบงปนผลประโยชนท่ี

เหมาะสม เทาเทียม เปนธรรม ดวยความพึงพอใจรวมกันของหุนสวนผลประโยชนสาธารณะ ทั้งนี้มีแนวคิดการ

ทํางานรวมกับสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต เพื่อใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมเนื่องจากมีทิศทางการ

พัฒนาที่สอดคลองกันตามยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันเกษตรกร ซึ่งสามารถถายระดับเชื่อมโยงการทํางานจากมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ กลุมประเด็น

เกษตรและอาหารปลอดภัยมายังพ้ืนที่การทํางานระดับภาคได 

วาระเขต ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดริเร่ิมกลไกการทํางานของ

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) ทั่วประเทศ โดยในภาคใตประกอบดวย กขป. เขต 11 

และกขป. เขต 12 ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นเกษตรเพ่ือสุขภาพเปนวาระสําคัญที่ท้ังสองเขตตองขับเคล่ือน และ

จากการประชุมรวมกันของเครือขายที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

พัทลุง มีการสนับสนุนใหพื้นที่ไดขับเคลื่อนงานภายใตหลักคิดเกษตรกรรมย่ังยืน สนับสนุนการขยายเครือขาย

ภาคีสุขภาวะ สรางเครือขายใหม ๆ ท่ีขับเคล่ือนงานในพื้นที่ไดมาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู ทํางานรวมกัน เพ่ือ

สนับสนุนการขับเคล่ือนงานของภาคีสุขภาวะ สราง “ความเปนเครือขายสุขภาวะ” โดยมุงเนนกระบวนการ

สานงาน และเสริมพลัง ตองการยกระดับพลังภาคีและคุณภาพผลงานดวยการเปล่ียนกระบวนการใหภาคี

เครือขายสรางเสริมสุขภาพภาคใตรวมกันวางทิศทาง รวมออกแบบกระบวนการ รวมกันประสานดําเนินการใน

ลักษณะภาคีเครือขาย ขณะเดียวกันตองเชื่อมประสานกับการขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดย

การดําเนินงานมีกระบวนการที่สําคัญ คือ 

(1) การสานพลงัภาคีปฏิบัติการในพ้ืนที่เปาหมายตามยุทธศาสตรของ กขป. เขต 11 และเขต 12 และ

ยุทธศาสตรของภาคีอ่ืน ๆ ในภูมภิาค 

(2) การติดตาม เสริมพลัง ถอดบทเรียน จัดการความรู และพฒันานโยบายสาธารณะจากการปฏิบัติ 

(3) การนําเสนอองคความรู นวัตกรรม และขอเสนอเชิงนโยบายระดบัภาค  
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วาระจังหวัด สมัชชาสุขภาพภาคใต 8 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช สตูล 

สงขลา พัทลุง ตรัง และยะลา มกีารขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะประเด็นเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ เกิด

การสานพลังระดับจังหวัดระหวางภาคสวนตาง ๆ มีการถอดบทเรียนตนแบบการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

และการขยายผล 

ดังนั้นเพ่ือเปนการสานพลังกลไกขับเคลื่อนในทุกระดับใหมีการดําเนินงานขบัเคลื่อน และติดตามมติ

ชาติ ภาค เขต วาดวยวาระระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดเวทีเพื่อรับฟงขอเสนอจาก

ภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนท่ีขององคกรท่ีขับเคล่ือนงาน โดยมีสมาคมอาสาสรางสุขภาคใตเปนหนวยงานผูรับสัญญา

เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเชิงประเด็นสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ประเด็น เร่ืองความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนในภาคใต        รวมกับคณะทํางาน

เครือขายเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต    

 

ผงัภาพกรอบคิด ความมั่นคงทางอาหาร:  ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต 
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ขณะเดียวกัน  คณะทํางานเครือขายเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต   ก็มีการดําเนินงาน

ปฏิบัติการในพื้นที่ ตามฐานหลักคิดขางตนเพ่ือใหเกิดหรือบรรลุเปาหมายรวมกัน คือ ความม่ันคงทางอาหาร

และชีวิตพลเมืองฅนใต  จําเปนตองมีประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 6 ประเด็น ไดแก   

1) การพัฒนาระบบและกลไกขับเคล่ือนระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต ทําหนาที่ในการ

ติดตาม ผลักดันแผนยุทธศาสตรและขอเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิบัติตามศักยภาพและโอกาสที่เอื้ออํานวย 

ดวยยุทธวิธีสําคัญ เชน การสรางความรอบรูดานอาหารศึกษาและบริโภคศึกษาแกประชาชนพลเมือง  ติดตาม

ทบทวนแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใตใหเหมาะสมกับภาวการณการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดแผนยุทธศาสตรระบบอาหาร และประยุกตใช

กระบวนการธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ ประกาศเขตเกษตรสุขภาพ (พื้นที่คุมครองทางเกษตรกรรมสุขภาพ) 
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ในระดับพ้ืนท่ีชุมชนทองถิ่นตาง ๆ  และการสรางความเขมแข็งแกสถาบันเกษตรกรใหเปนเสาหลักของชุมชน

ทองถิ่น พรอมการเชื่อมโยงประสานเครือขายในระดับทองถิ่น จังหวัดหรือภูมิภาคใหเปนพลังสรางการ

เปลี่ยนแปลงทางนโยบาย ซ่ึงมีการดําเนินการในหลายจังหวัดของภาคใต  เชน แผนยุทธศาสตรระบบอาหาร

ระดับจังหวัด  หรือแผนยุทธศาสตรระบบเกษตรและอาหารระดับจังหวัด  ในจังหวัดสงขลา , พัทลุง ,

นครศรีธรรมราช , ชุมพร ,ระนอง ,นราธิวาส  โดยการสนับสนุนจาก สสส. และ สถาบันพัฒนานโยบาย

สาธารณะ (สนส.ม.อ.) รวมกับเครือขายเกษตรฯ และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ   รวมทั้งอยูระหวาง

ดําเนินการพัฒนาแผนระบบอาหารตําบล ในจังหวัดชุมพร ,สุราษฎรธานี ,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส เปนตน  

2) การพัฒนาระบบเกษตรสุขภาพ หรือเกษตรกรรมย่ังยืน   ที่สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ี ในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน เกษตรยั่งยืน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ธนาคารตนไม เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เกษตร

ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม และ การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประมงชายฝง     โดยสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตแกเกษตรกรและผูประกอบการ การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานและเพ่ิมมูลผลิตภัณฑทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานโดยหลักอาชีวอนามัย การ

สงเสริมการผลิตเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย การเฝาระวังสารเคมีเกษตรและอาหารปลอดภัย การ

สงเสริมสนับสนุนและขยายผลใหตนไมเปนทรัพยและหลักประกันในชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เปนตน   

3) เสริมสรางสุขภาวะชาวสวนยางและปาลมน้ํามัน โดยการสงเสริมวิจัยและพัฒนา เพิ่มมูลคาใน

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากปาลมน้ํามันและยางพารา ใหแกกลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ

ผูประกอบการ การสงเสริมและสนับสนุนสวนยางย่ังยืนหรือพืชรวมยาง  ซึ่งมีการดําเนนิงานรวมของสถาบัน

วิชาการ  เครือขายระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต  กับ  การยางแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 

(กยท.) ใน 5 จังหวัดสงขลา (พ้ืนท่ีตนแบบ) , ชุมพร , ระนอง ,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส  ซ่ึงมีแปลง

กรณีศึกษาพืชรวมยางรูปแบบตางๆ 48 แปลง     

สงเสริมการปรับวิถีการผลิตปาลมนํ้ามันแบบผสมผสานและเพิ่มประสิทธิการจัดการแปลงสวน

ปาลมยั่งยืน ตามมาตรฐาน RSPO นั้นมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร,สุราษฎรธานี,กระบี่,พังงา  ผาน

สถาบันเกษตรกรกับโครงการเกษตรแปลงใหญ  45 แปลง  การสงเสริมและขยายผลสวนเกษตรธาตุสี่หรือสวน

สมรม  โดยเครือขายเกษตรธาตุส่ี ของศูนยเรียนรูเกษตรธาตุส่ีอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  สรางมาตรการ
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สงเสริมการออมและสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกันในชีวิตแกชาวสวนยางพาราและปาลมน้ํามัน  ผานการปลูก

ตนไมสําหรับผูสูงอายุของเครือขายองคกรชุมชนภาคใต เปนตน   

4) การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมและพืชอัตลักษณถ่ิน โดยการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาพันธุพืช

และสัตว ใหคงอยูเปนฐานทรัพยากรกับชุมชนทองถ่ิน การสงเสริมธนาคารเมล็ดพันธุและพันธุกรรมถิ่น การ

วิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการแพทยประจําถิ่น เชน กัญชาเพื่อการแพทย กระทอมชูกําลัง ขมิ้น

ถิ่นใต ฯ การพัฒนาตอยอดพืชอัตลักษณถิ่นใหเกิดมูลคาและคุณคาเพ่ิมขึ้น ไดแก   ขาวไรชุมพร เปนการตอ

ยอดพัฒนางานวิจัยของ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร (รศ.ดร.

รวมจิตร  นกเขา)  รวมตัวเปนเครือขายขาวไร ขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูก  พัฒนาสายพันธขาวในรวมเงา  สราง

และพัฒนานักจัดการเมล็ดพันธ  จากการติดตามพื้นที่ปลูกขาวไรใน 3 จังหวัดชุมพร-ระนอง-สุราษฎรธานี  มี

พื้นที่เพาะปลูกขาวไรในฤดูกาลป 64  กวา 5,000 ไร  นอกจากนี้ยังมีการขยายการผลิตและพัฒนามูลคาเพ่ิม

พืช GI เชน       กลวยเลบ็มือนางชุมพร ขาวสังขหยดพัทลุง ขาวเหลืองปะทิวสมโอทับทิมสยาม เปนตน   

5) การอนุรักษ ฟนฟ ูพัฒนาระบบนิเวศสิ่งแวดลอมที่สมดุลยั่งยืน โดยการขยายผลการสรางฝายมีชีวิต

และการจัดการน้ําแบบมีสวนรวม การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรดิน น้ํา ปา และสภาพแวดลอม การ

พัฒนากลไกเฝาระวังการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมและภูมิอากาศแบบมีสวนรวม การประเมินผลกระทบเชิง

ยุทธศาสตร และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) เปนตน   

6) สุขภาวะชาวประมง โดยมีแนวทางสําคัญ เชน มาตรการคุมครองพ้ืนท่ีสัตวน้ําและประมงชายฝง  

ธนาคารอาหารสัตวน้ํา  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑสินคาประมง ฯ  รวมทั้งในพื้นที่อาวบานดอน  สุราษฎรธานี  

ไดสรางกระบวนการเรียนรูทางนโยบายกับกลุมประมงพื้นบาน     

7)เพ่ิมประสิทธิการบริหารจัดการตลาดใหเกิดการลดชองวางระหวางผูผลิตกับผูบริโภค โดย 

เสริมสรางการเชื่อมโยงการจัดการของกลุมผูผลิตเกษตรสุขภาพกับผูประกอบการทองเที่ยวหรือกลุมทองเที่ยว

ชุมชน การสรางและพัฒนาผูประกอบการภาคเกษตร (เกษตรกรมืออาชีพ เกษตรกรรุนใหม ครัวเรือนพอเพียง 

ผูประกอบการครัวเรือน ) สรางและพัฒนาโอกาสบริหารจัดการตลาดชุมชนทองถิ่น ตลาดทั่วไป ตลาดออนไลน

แกผูประกอบการ การยกระดับการตลาดดวยเชื่อมโยงจับคูธุรกิจ (Business Matching) การคาการลงทุนหรือ
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การรวมทุน ระหวางผูประกอบการกับหุนสวนทางธุรกิจ เปนตน  ทั้งนี้ไดมีการศึกษารูปแบบ บทเรียน การ

จัดการตลาดสินคาเกษตร โดยสมาคมอาสาสรางสุข ตามรายละเอียดแนบทายเอกสาร 

 

2. การวิเคราะหกลไกคณะทํางานเครือขาย และภาคีเครือขายที่เก่ียวของ 

 การดําเนินงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมเชิงประเด็น สมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น เร่ืองความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนในภาคใต โดย สมาคมอาสา

สรางสุข เกิดผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม ดังนี ้

2.1 เกิดกลไกคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนวาระเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต 

การดําเนินงานโครงการฯ จําเปนตองมีคณะทํางานเพ่ือใหเกิดกลไกคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนวาระ

เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพในระดับพ้ืนที่ภาคใต โดยดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานที่เก่ียวของ วิเคราะห

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของและประสานเชื่อมโยงกับกลไกคณะทํางาน พิจารณาภาคีสําคัญ (Key actors) 

ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตัวแทนภาคประชาชน ทําใหเกิดกลไกคณะกรรมการติดตาม และ

ขับเคลื่อนวาระเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต ภาคีเครือขายขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะ  

2.2 การดําเนินงานติดตามภาคีเครือขายขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

เร่ืองความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนในภาคใต มีการวิเคราะหภาคีเครือขายที่เก่ียวของ

และประสานเชื่อมโยงกับกลไกคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร โดยมีภาคีเครือขายท่ี

นาสนใจ ใน 13 จังหวัด จํานวน 244 กลุมองคกร ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 14 กลุม จังหวัด

นราธิวาส จํานวน 24 กลุม จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 34 กลุม จังหวัดปตตานี จํานวน 9 กลุม จังหวัด

สตูล จํานวน 14 กลุม จังหวัดสงขลา จํานวน 62 กลุม จังหวัดตรัง จํานวน 20 กลุม จังหวัดกระบ่ี จํานวน 7 

กลุม จังหวัดพังงา จํานวน 14 กลุม จังหวัดชุมพร จํานวน 15 กลุม จังหวัดพัทลุง จํานวน 25 กลุม จังหวัด

ยะลา จํานวน 3 กลุม และจังหวัดระนอง จํานวน 2 กลุม   

 

 



        
 
 

                                                                  หนา้ 8 |  

งานสรางสุขภาคใตคร้ังท่ี 12 “สานงาน เสริมพลัง กาวขามขีดจํากัด สูภาคใตแหงความสุขในวิถี New Normal” 
 

3 รายงานการติดตามประเมินวาระสรางสุข ขอเสนอเชิงนโยบายสรางสุขป 62  

 3.2 ขอเสนอตอกลุมเครือขายระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต 

ขอเสนอตอกลุมเครือขาย ผลการดําเนินงาน 

1) การจัด ต้ังกลไกคณะทํางานติดตามและ

สนับสนุนระดับเขตหรือภาคใต ในการพัฒนา

ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใตต้ังอยู

ภายใตหลักคิดสําคัญ 3 ประการ คือ สราง

อธิปไตยทางอาหารสรางหลักประกันในชีวิตและ

จัดความสัมพันธใหม รายละเอียดตามที่กลาวไว

ขางตน 

- มีกลไกการขับเคล่ือนงานระบบเกษตรและอาหารเพ่ือ

สุขภาพภาคใต ทั้งในระดับจังหวัด ระดับกลุมจังหวัด 

และระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)  

- ทําการเผยแพรงานเกษตรในระดับพื้นที่  โดยผลิต

รายการ “เกษตรสัญจร แดนดามขวาน” 

-กรณี ตัวอย าง พ้ืนที่ ป ฏิ บั ติการ   เชน  ชุมพร ได

ดําเนินการผานกลไก คณะทํางานเกษตรและอาหารเพ่ือ

สุขภาพ Node Flagship ชุมพร  มพีื้นที่ปฏิบัติการ  17 

โครงการกระจายใน 35 ตําบลจงัหวัดชุมพร  , สุราษฎร

ธานี  ซึ่ งร วมกับ กลไก  Node สสส.สุราษฎรธานี  

สนับสนุนพ้ืนท่ีปฏิบัติการ  15 พื้นที่ , นครศรีธรรมราช

มีการดําเนินในหลายตําบลดังตัวอยาง พื้นที่อําเภอชะ

อวด  เปนตน    

2) การสรางและพัฒนาขยายเครือขายโดยเฉพาะ

การเพิ่มพูนศักยภาพผูนําการเปลี่ยนแปลง และ

การสรางความเขมแข็งกลุมเครือขายใหสามารถ

พึ่งตนเองไดนั้น จําเปนท่ีตองจัดรูปองคกรผสมทั้ง

แบบทางการและไมเปนแบบทางการ โดยเฉพาะ

ก า ร ป รั บ ย ก ร ะ ดั บ ส ถ า น ะ อ ง ค ก ร ใ ห ทั น

สถานการณเปล่ียนแปลงของกระบวนการพัฒนา

ทางสังคมอันจะเปนโอกาสเขาถึงแหลงทุนและ

ทรัพยากร เพ่ือนํามาสูการพัฒนาขยายกลุม

เครือขายตามวัตถุประสงคเปาหมายที่ตั้งไว 

-  ส ง เส ริมและพัฒนางานเกษตรอินทรีย  ภายใต

มาตรฐาน SDGs PGS ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 อําเภอใน

จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง ไดแก พัทลุง สตูล 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช ตรัง โดยจัด

ใหมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในทุกพื้นที่ 

ที่ เกษตรกรมีความตองการให เข า ใจ และเขา ถึง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย มีประกาศนียบัตรรับรองแปลง

ให พรอม Matching สินคากับผูประกอบการและตรวจ

สารปนเปอนสินคาใหผูบริโภคมั่นใจในมาตรฐาน 
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ขอเสนอตอกลุมเครือขาย ผลการดําเนินงาน 

3) การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมใหคง

อยู  จําเปนที่ตองดํา เนินงานไประหวางการ

อนุรักษกับใชประโยชนพันธุกรรมตองขับเคล่ือน

ไปพรอม ๆ กัน 

-มีการดําเนินการในเกือบทุกจังหวัดของภาคใต  ผาน

กลุมเครือขายตาง ๆ เชน อนุรักษพันธุทุเรียนพ้ืนบาน

สงขลา-สตูล , การสืบสานขาวไรชุมพรและภาคใต , 

ธนาคารเมล็ดพันธจังหวัดพัทลุง,สงขลา  ,การสงเสริม

ปาชุมชนเปนแหลงอาหาร เปนตน 

 

3.2 ขอเสนอเชิงนโยบายระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสขุภาพภาคใตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ขอเสนอเชิงนโยบาย ผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอตอรัฐบาล 

1) ขอใหรัฐบาลยกระดับการดําเนินงานเกษตร

อินทรียโดยประกาศวาระ “เมืองนํ้าผ้ึง เพื่อ

เมืองเกษตรอินทรีย” เปนยุทธศาสตรเชิงรุก

เรงดวนของจังหวัดและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรวมทั้งมีแผนงาน มาตรการและกลไก

รองรับที่ชัดเจนโดยกระบวนการมีสวนรวม ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 และฉบับตอ ๆ ไป ในการปรับใชและ

ปรับปรุงยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

จังหวัดพัทลุง 

- รวมคนหานิยามใหมของ Phattalung Green City 

ต้ังเปาหมายรวม “เมืองเกษตรสีเขียว” ซ่ึงทาง องคการ

บรหิารสวนจังหวัดพัทลุงบรรจุเปนนโยบายจังหวัด มีแผน

และกลไกใหสภาขับเคล่ือน 

จังหวัดสงขลา 

- เมืองน้ําผ้ึง ที่มีเฉพาะบางพื้นที่ เชน เทศบาลเมืองทุง

ตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประกาศสนับสนุน

รับเขาเปนแผนของเทศบาล 

2) ขอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของออก

หนังสือรับรองการใชประโยชนที่ดิน (พื้นที่ทํา

การเกษตรอยูแลว) เชน โฉนดชุมชน เอกสาร

สิทธิ สปก.ฯ และให ใชสิทธิตามที่ราชการ

ประกาศ และมีมาตรการในการสงเสริมสวนยาง

ยั่งยืนในที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ เชน ปลูก โคน 

จังหวัดกระบี ่

- กลุมเครือขายพัฒนาท่ีดินและที่อยูอาศัยจังหวัดกระบ่ี 

พอช.ภาคใต เขาไปจัดการที่ดินสวนปาลมที่หลุดสัมปทาน 

ผลักดันใหเปนท่ีดิน สปก.และจัดสรรใหผูยากไร 

- รับรองการใชประโยชนที่ดิน เพียงรับรองสิทธ์ิเปนบัตรสี

ชมพู จะไดรับเงินประกันรายได 
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ตัด ตนไมในแปลงไดและเขาใชประโยชนใน

พื้นที่ไดตามความเหมาะสม 

3 (ขอให รัฐบาลมีน โยบายจัด ต้ั งกอง ทุน

ทรัพยากรพันธุกรรมพื้นถิ่น โดยใหมีการรับรอง

สิทธิชุมชน และเกษตรกรในการอนุรักษและใช

ประโยชน พัฒนาพันธุกรรมพืชทองถ่ิน การ

สงเสริมใหมีนักพัฒนาพันธุพืชและจัดการพันธุ

พืชพ้ืนบานเพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก 

- จัดต้ังกองทุนทรัพยากรพันธุกรรม ซึ่งมีแลวใน พรบ.

คุมครองพันธุพืช 2544 แตตองจดทะเบียน ขณะน้ีกําลัง

ทํากระบวนการ ใหไดอยางนอย 2 ชนิด ขึ้นทะเบียนพืช

พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนํารอง 3 จงัหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง) 

- หนุนเสริมเครือขาย “ยาไสยาใจ” 

- ศูนยเรียนรู “การสรางสวนยางยั่งยืน” อยางเปน

รูปธรรมตอบโจทยความยั่งยืนไดจริงจากการทําแปลงยาง

อินทรีย 

4 (ขอใหรัฐบาลมีนโยบายเพื่อการบูรณาการ

ของหนวยงานภาครัฐในกระทรวงและกรมตาง 

ๆ เพื่อการศึกษาวิจัยพันธุกรรม และอนุรักษ

พัน ธุข าวทองถิ่นอยางจริงจังและตอเนื่อ ง 

รวมท้ังผลักดันใหสถาบันการศึกษามีการ

ศึกษาวิจัยพันธุกรรมขาวพ้ืนถิ่นที่เปนอัตลักษณ 

และพัฒนาตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดกับ

ชมุชนทองถิ่น 

- มีงานวิจัยพันธุกรรม ซ่ึงกําลังเร่ิมดานวิจัยเร่ืองทุเรียน

พ้ืนบาน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ 5 

จังหวัดชายแดนใต และ Bedo รวมกับศูนยเรียนรูเกษตร

ธรรมชาติธาตุ 4  

- มีงานวิจัยดานพันธุกรรมขาวพื้นถ่ินรวมกับศูนยวิจัยขาว

พัทลุง และผูประกอบการเกษตรอนิทรีย และตอยอดการ

ใชประโยชน 

- จัดทําโครงการ “ขาวเมืองลุงคืนนา สรางรูปธรรม 3 

โซนนา  

5 (ขอใหรัฐบาลมีนโยบาย ปกปองคุมครอง

พื้นที่อนุรักษและเพาะพันธุสัตวนํ้าชายฝง และ

สั่งการใหหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับพ้ืนท่ี

ชายฝง กลุมประมงพื้นบาน กลุมประมงชายฝง

ฯ มีการบูรณาการทํางานรวมกันในระดับพ้ืนที่ 

ใหเกิดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตอพ้ืนที่ได

จริง 

- กลุมเครือขาย องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจังหวัดกระบี่ 

ออกมาตรการแบงแนวเขตอนุรักษและเพาะพันธุสัตวน้ํา

ชายฝงตนแบบ พ้ืนที่ชายฝงจังหวัดละ 1 แหง 

- จัดเวทีวางแผนการจัดการทรัพยากรประมง แนวทาง

เชิงระบบนิเวศ โดยกรมประมง 
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ขอเสนอตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

6 (ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ สภา

เกษตรกร การยางแหงประเทศไทย และ

หนวยงานที่เก่ียวของ เรงสรางความรู ความ

เขาใจตอเกษตรกรและผูทําการผลิตเขาใจการ

เขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร 

และใหกรมวิชาการเกษตร (ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร) เพิ่มชองทางสรางการรับรู

การตรวจสอบสินคาเกษตรปลอดภัย 

- สรางความรูความเขาใจ สวนยางยั่งยืน จัดสมัชชา

รวมกับ กยท. 2 คร้ัง คือ ภาคใตตอนลาง และภาคใต

ตอนบน และกําลังจะจัดในภาคใตตอนกลาง รวมถึง

ระดับภาคใต ภายในเดือนมิถนุายน นี ้

 

7) ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและ

หนวยงานที่เก่ียวของปรับเงื่อนไขการรับรอง

มาตรฐานเกษตร สินคาเกษตร มาตรฐานเกษตร

อินท รีย  เพื่ อ ให เกษตรกรสามารถเข าถึ ง

มาตรฐานเกษตร มาตรฐานสินคาเกษตรได เชน 

การระบุการถือครองสิทธ์ิที่ดินทํากิน ทําใหกลุม

ที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิไมเขาขายมาตรฐานสินคา

เกษตร หรือมาตรฐานเกษตรอนิทรีย 

- รับรองมาตรฐานระดับชุมชน สรางกระบวนการเอง 

เชน Green smile (Songkhla Green Smile GPS) หรือ 

SGS ,PGS  

- รับรองมาตรฐานระดับชาติ ตั้งมาตรฐานกลางดาน PGS 

โดยกําลังแตงต้ังคณะกรรมการระดับชาติ 

 

8 (ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของสงเสริมและสนับสนุนให

เกษตรกรไดเรียนรูวิธีการต้ังรับ ปรับตัว กับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่มีผลตอสวนยาง นา

ขาว สวนผลไม  และการลดตนทุนการผลิต 

สรางรายไดเสริมโดยการนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

มาเปนแนวทางในการปฏบิัติ 
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9) ใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ หนวยงานท่ีเ ก่ียวของ

สนับสนุนการศึกษา วิจัย การจัดกระบวนการ

เรียนรู และนําองคความรูดานเกษตรกรรม

ยั่งยืนของเกษตรกรสวนยาง ไปถายทอดขยาย

ผลใหมีการเพ่ิมข้ึนของจํานวนครัวเรือนและ

พื้นที่ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ดวยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเหมาะสม 

- การเพ่ิมสวนยางย่ังยืน มีผลการศึกษาการสงเสริมสวน

ยางยั่งยืน จากขอเสนอกรรมการนโยบายยางผานการ

รับรองแลว รอตั้งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน 

- ความรวมมือสงเสริมสวนยางยั่งยืน หรือ พืชรวมยาง ซ่ึง

ขยายผลจากจังหวัดสงขลา ใน 4 จังหวัดนํารองภาคใต 

(ชุมพร,ระนอง,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส) 

 

10) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และ

หนวยงานที่เก่ียวของใหการสนับสนุนหองแล็บ

ปฏิบัติการตรวจสอบสินคาเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยแกกลุมเครือขายท่ีขับเคล่ือนดานน้ี 

เพ่ือใหสามารถออกใบรับรองผลผลิตใหสมาชิก 

ยกระดับมาตรฐานสูตลาด ตนนํ้า กลางนํ้า 

ปลายนํ้า 

จังหวัดพัทลุง 

- มีโครงการยกระดับมาตรฐานสูตลาด ตนน้ํา กลางน้ํา 

ปลายนํ้า ในขาวสังขหยด 

 

11 (ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม บังคับใชกฎหมายปกปองคุมครอง

แหลงทรัพยากรตนนํ้า และคุมครองพ้ืนที่เกษตร

สขุภาพ 

- สรางโมเดลการจัดการน้ํา 3 โซน ตนน้ํา กลางน้ํา ปลาย

น้ํา แผนท่ีสายน้ํา ขอเสนอแนวทางการจัดการน้ําเชิงรุก 

 

12 (ขอใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานที่

เ ก่ียวของ ประสานกับผูประกอบการดาน

การตลาดเปดพ้ืนที่หรือชองทางจําหนาย สินคา

เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพแกผูผลิต และ

เชื่อมโยงจับคูธุรกิจ )Business Matching (
การคาการลงทุนหรือการรวมทุน ระหวาง 

ผูประกอบการกับหุนสวนทางธุรกิจ 

- พาณิชยเปดพ้ืนท่ีตลาด มีแผนอบรมผูประกอบการทุก

จังหวัด 
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13 (ขอใหสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัดในภาคใต 

บูรณาการประสานความรวมมือกับหนวยงาน

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในระดับจังหวัด ใหการ

สงเสริมและสนับสนุนแผนยุทธศาสตรพัฒนา

ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพภาคใต สู

การปฏบิัติในระดับพ้ืนที่ที่มีความพรอม 

- แผนบูรณาการของสํานักงานจังหวัด สตูล สงขลา กาํลัง

จัด เวทีพัฒนาโครงการผูประกอบการสี เ ขีย วและ

เกษตรอัตลักษณรวม 

 

14) ขอใหสํานักงานจังหวัด พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษยจังหวัด และหนวยงานท่ี

เก่ียวของบูรณาการงานระบบกองทุนที่สงเสริม

สวัสดิการและการออม ใหสอดคลองกับความ

ตองการตามบริบทวิถีชีวิตของเกษตรกร 

- กองทุนสวัสดิการ ทีมสตูลกําลังพัฒนากองทุนบํานาญสี

เขียว รวมกับกองทุนฟนฟูและพฒันาเกษตรกร 

 

ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสขุ 

15 (ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงาน

สาธารณสขุจังหวัด รวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และประสานความรวมมือกับเครือขาย

ผูบริโภค สงเสริมสนับสนุนเกษตรและอาหาร

เพ่ือสุขภาพและบังคับใชกฎหมายที่มีอยูอยาง

จริงจัง รวมทั้งการเขมงวดในการเฝาระวัง การ

ตรวจอาหารปลอดภัยในพ้ืนที่และเปดเผยผล

ประกาศใหสาธารณะรับทราบเปนระยะ (อยาง

นอยปละ 3 คร้ัง) 

 

 

 

ขอเสนอตอกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ขอเสนอเชิงนโยบาย ผลการดําเนินงาน 

16 (ขอให องคกา รปกครองส วนทอ งถิ่ น

ประสานความรวมมือกับโรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล เร ง รัด 

ผลักดันการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยใน

ระดับพื้นที่และเอ้ืออํานวยใหมีสถานที่จําหนาย

ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัยในหนวยงาน

ระดับทองถิ่น 

- มีนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย แตผลผลิต และ

กระบวนการไมเพียงพอ 

- ธรรมนูญสุขภาพตําบล วาดวยตําบลอาหารปลอดภัย 

พ้ืนท่ีโคกมวง รมเมือง นาทอม 

 

17 (ขอใหองคการปกครองสวนทองถิ่น มี

ม า ต ร ก า ร อ นุ รั ก ษ ฟ น ฟู  บํ า รุ ง รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศสิ่งแวดลอม 

และ 

พันธุกรรมพื้นถิ่น ใหคงอยูเปนฐานแหลงอาหาร

ของชุมชนทองถิ่น 

- องคการปกครองสวนทองถิ่น มีมาตรการอนุรักษฟนฟู 

บํา รุง รักษาท รัพยากรธรรมชาติ  และระบบนิ เ วศ

ส่ิงแวดลอมและพันธุกรรมพื้นถิ่น ใหคงอยูเปนฐานอาหาร

ของชุมชนทองถิ่น 

- องคการปกครองสวนทองถิ่น มีแผนอนุรักษทรัพยากร 

เปนแผนปกติ แตสวนใหญเนนเร่ืองขยะ 

ขอเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ )สช.) 

18 (ขอให สช. แตงต้ังคณะทํางานติดตามและ

ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบเกษตร

และอาหารเพื่อสุขภาพภาคใตและสงเสริม

สนับสนุนใหมีเวทีสมัชชาสุขภาพวาดวยระบบ

เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพระดับพื้นที่ และ

การประยุกตใชเคร่ืองมือธรรมนูญสุขภาพ การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการประกาศ

เขตเกษตรสุขภาพ และ/หรือแผนยุทธศาสตร

เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพระดับพื้นที ่

- การจัดสมัชชาเกษตร และอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยใน

ระดับพ้ืนที่ยงัรอ Road map ที่ยังไมชัด 

 

ขอเสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

19 (ขอให สสส. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

เครือขาย เกษตรและอาหารเ พ่ือสุขภาพ/

- การพัฒนาเครือขายระดับจังหวัด สตูล สงขลา ได

พัฒนาตอยอดและบูรณาการเปนเครือขาย 
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ขอเสนอเชิงนโยบาย ผลการดําเนินงาน 

เครือขายความมั่นคงทางอาหารเครือขาย

สุขภาพอ่ืน ๆ โดยใหมีเวทีแลกเปลี่ยนระดับ

จังหวัด และภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการ

ขับเคล่ือนสุขภาวะในการทํางาน )อาชีวอนา

มัย)  แผนงานอาหารปลอดภัยใหกระจาย

ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ 

 

ขอเสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ )สปสช.) 

20 (ขอให สปสช. ใหความสําคัญกับ “การไมมี

โรคเปนลาภอันประเสริฐ” และการสรางเสริม

สุขภาพท่ีระดับชุมชนทองถิ่นหรือระดับปฐมภูมิ 

เพ่ือรวมกันลดปริมาณผู เจ็บปวยเขาสูระบบ

สุขภาพ โดยมีมาตรการกระตุนสงเสริมใหภาคี

เ ค รื อ ข า ย ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ก อ ง ทุ น

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น เกิดการ

จัดการระบบการเกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพ 

หรือมีแผนยุทธศาสตรระบบอาหารชุมชน

ทองถิ่น มีการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 

เปนตน 

 

ขอเสนอตอคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน )กขป.เขต 11 เขต 12 ( 

21 (ขอให  กขป .  ประสานความร วมกับ

หนวยงานกระทรวงพานิชย กระทรวงเกษตร 

สํานักงานจังหวัด และสภาเกษตรกรทุกจังหวัด 

และภาคีอ่ืน ๆ สนับสนุนการขับเคล่ือนแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาระบบเกษตรและอาหารเพ่ือ

สขุภาพภาคใต โดยมีมาตรการ ดังนี้ 

- กลุมเครือขาย องคกรชุมชนประมงทองถิ่นจังหวัดกระบี่ 

(กลุมแปรรูปสัตวน้ํา) โดย กลุมกะปแหลมทองบอมวง 

ไดรับการพัฒนาสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหมดานเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย 
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ขอเสนอเชิงนโยบาย ผลการดําเนินงาน 

(1 (สนับสนุนการดําเนินการสรางและพัฒนา

ผูประกอบการภาคเกษตร (เกษตรกรมืออาชีพ) 

(2 (การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลง

เ รี ยน รู แ ละถ า ยทอด เทค โน โลยี  ก า ร ใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมดานเกษตรปลอด

สาร อาหารปลอดภัย พันธุกรรมพื้นถิ่น และ

การจัดการตลาด 

(3 (สนับสนุนกระบวนการเชื่อมโยงเครือขาย

กลุมเกษตรกรและจัดการตลาดระหวางผูผลิต

กับผูบริโภค เชื่อมโยงการคาและกระจายสินคา

เกษตรและอาหารปลอดภยั 

ขอเสนอตอสถาบันทางการศึกษา 

22 (ใหมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาใน

ทองถิ่นพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยืนครบวงจรแบบมีสวนรวมของเกษตรกร

เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เชน การทําสวนยางแบบ

ผสมผสาน )ปลูกพืชรวมและเลี้ยงสัตว) สวน

ยางแบบวนเกษตร สวนยางอินทรีย นาอินทรีย 

สวนสมรม เปนตน และจัดการเรียนการสอน

รวมกบัชุมชนและทองถิ่น 

- หลักสูตรสวนอยางยั่งยืน อยูระหวางการผลักดัน เชน 

สงขลาทํางานรวมกับ กศน. และวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 

 

 

 

4. (ราง)ขอเสนอเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร:ระบบเกษตรและอาหารเพ่ือ

สุขภาพภาคใต ป 64 

 

ขอเสนอตอรัฐบาล 

1. ขอใหรัฐบาลกําหนดเร่ือง “ความมั่นคงทางอาหาร” เปนวาระแหงชาติ เพื่อตอบสนองตอ 

กระบวนการผลิตและรองรับสถานการณวิกฤตที่จะเกิดข้ึน 

2. ขอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของเรงรัดการออกหนังสือรับรองการใชประโยชนในท่ีดิน 

ทํากิน โดยเฉพาะในบริเวณท่ีที่เปนพื้นท่ีทบัซอน และยังไมมีเอกสารสิทธิ รวมท้ังที่ดินที่เชาจากรัฐท่ีหมดสัญญา

แลว 

3. ขอใหรัฐบาลสนบัสนุนนโยบายจัดต้ังกองทุนทรัพยากรพนัธุกรรมพ้ืนบาน โดยใหมีการรับรอง 

สิทธิชุมชนสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ใชประโยชน และพัฒนาพันธุกรรมพืชทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมใหมี 

นักพัฒนาและจัดการพันธุพืชพื้นบานเพื่อสรางเศรษฐกิจฐานราก 

4. ขอใหรัฐบาลผลักดันใหหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดมาตรฐานกลางดานการตรวจรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม  หรือ Participatory Garantee System : PGS ในการทําเกษตร ดานตาง

โดยฉพาะในสวนยางและสวนปาลมยั่งยืน  ขอใหมีการแตงตั้งเกษตรกรที่ขับเคล่ือนเกษตรย่ังยืนมีสวนรวมใน

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมระดับชาติในสัดสวนท่ีเหมาะสม กระจายในทุก

ภูมิภาค มีสวนรวมพรอมสนับสนุนและรับรองมาตรฐานเครือขายชุมชนท้ังในระดับภาค และระดับจังหวัด ท่ี

ชุมชนสามารถสรางกระบวนการรับรองรวมกันเองได 

5. ขอใหหนวยงานภาครัฐที่ไดรับขอเสนอเชิงนโยบายในปที่ผาน ๆ มา จัดทาํรายงานผลการ 

ขับเคลื่อนนโยบาย พรอมท้ังรวมเวทีนําเสนอผลความคืบหนาดังกลาวในงานสรางสุขภาคใต งานสมัชชา

สุขภาพจังหวดั และงานสมัชชาชาต ิอยางตอเน่ือง 
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6. ขอให รั ฐบาลหยุดการ เข า ร วมความตกลงหุ นส วนทาง เศรษฐกิ จภาคพื้ นแปซิฟ ก ห รือ 

Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ในทันที 

เพ่ือปกปองและคุมครองพันธุพืชของเกษตรกร  รวมทั้งสทิธิชุมชนและสิทธิเกษตรกรไทย 

7. ขอใหรัฐบาลโดยหนวยงานที่เกี่ยวของจัดต้ังและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนติดตาม/ประเมินผล

ความมั่นคงทางอาหารเกิดขึ้นไดจริง เรียกวา 

“คณะกรรมการรวมภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ” 

 

ขอเสนอตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

8. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกระทรวงพาณิชย สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่

เก่ียวของ ออกแบบหลักสูตรการจัดการสินคาเกษตรปลอดภัย และสินคาเกษตรอินทรียพรอมทั้งจัด

กระบวนการพัฒนาทักษะที่จําเปนแกเกษตรกร ตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

9. นขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ สนับสนุนใหสภาเกษตรกร การยางแหงประเทศไทย และ

หนวยงานที่เก่ียวของทั้งหมด ออกมาตรการที่เอื้อตอการทํา “สวนยางยั่งยืน” ใหเกษตรกรสามารถ

ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ผสมผสานรวมในสวนยานนงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ความมั่นคงทางอาหาร พรอมทั้งเรงสราง

ความรวมมอืและความเขาใจเร่ืองสวนยางยั่งยืนกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

10. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแพลตฟอรมการทําขอมูลเกษตร

ยั่งยืนท่ีสามารถเห็นกระบวนการผลิตสินคาทางการเกษตร ต้ังแตวันออกดอกจนถงึเวลาเก็บเก่ียว และ

มีระบบฐานขอมูลกลางใหเห็นชองทางการจําหนายสินคาทางการเกษตรแบบครบวงจร 

11. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมประมง มีมาตรการแบงแนวเขตอนุรักษและเพาะพันธุสัตว

น้ําชายฝงตนแบบ พ้ืนที่ชุมน้ํา รวมท้ัง การคุมครองพื้นที่สําหรับสัตวน้ําหายากหรือใกลสูญพันธุ พ้ืนที่

ชายฝงจังหวัดละ 1 แหง 

12. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณตอยอดและขยายการจัดต้ังกองทุนคุมครองพันธุพืช  ตาม พรบ.

คุมครองพันขธุพืช พ.ศ. 2542 โดยหนุนเสริมใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนและมีมาตรการจูงใจเรงดวนใน

การสงเสริมใหประชาชนขึ้นทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ที่สามารถตอยอดกับกองทุน

ตาง ๆ ของภาครัฐไดตอไป 
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13. ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการตรวจสอบสินคา

เกษตรและอาหารปลอดภัย ใหสามารถออกใบรับรองผลผลิตใหสมาชิกได เพ่ือยกระดับมาตรฐานสู

ตลาด ต้ังแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

 

ขอเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข 

14. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข กําหนดนโยบาย “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ที่เอื้อตอการรับซ้ือ

ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ไดรับการรับรอง เพื่อนําไปเปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารใน

โรงพยาบาล ในรูปแบบการวางแผนรวมกันระหวางโรงพยาบาลและตัวแทนรวบรวมสนิคา จนเกิดการ

วางแผนการผลิตรวมกัน 

15. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกับหนวยงานของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และเครือขายเกษตรและสุขภาพ เกษตรอินทรียในพ้ืนท่ี เรงรัดติดตามการตรวจสอบ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย   เชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐาน

สนิคาดานการเกษตร 

  

ขอเสนอตอกระทรวงพาณิชย 

16. ขอใหกระทรวงพาณิชยขยายผลกลุมเปาหมายในการพัฒนาผูประกอบการ และผูคาออนไลน โดยการ

สงเสริมการทําตลาดในผูประกอบการสีเขียวตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว )Bio-Circular-Green Economy)  นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ

ชมุชนใหเข็มแขง็ 

 

ขอเสนอตอกระทรวงการคลัง 

17. ขอใหกระทรวงการคลังปรับเง่ือนไขใหเกษตรกรหรือองคกรภาคประชาชนและองคกรภาคประชา

สังคมเขาถึง พรบ. เงินกูตาง ๆ  ไดโดยกําหนดมาตรการที่เอ้ือตอการเขาถึงงบประมาณมากข้ึน มี

ระเบียบวาการบริหารจัดการงบประมาณที่ดําเนินการไดเองมากข้ึน ไมตองดําเนินการผานหนวยงาน

ภาครัฐในระดับจังหวัดท้ังหมด 
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ขอเสนอตอกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เปลี่ยนเปนขอเสนอตอ

กระทรวงมหาดไทย) 

18. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงเปนกลไกกลางดานการจัดการสินคาเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรียในชุมชน ต้ังแตการผลิต การแปรรูป การจัดจําหนาย รวมทั้ง สนับสนุนดานการขนสง

สนิคา 

19. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาทุกแหงที่มีการจัดการอาหารกลางวันใหกับผูเรียน 

กําหนดนโยบายที่เอื้อตอการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ไดรับการรับรอง เพ่ือนําไป

เปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารในโรงเรียน ในรูปแบบการวางแผนรวมกันระหวางโรงเรียนและตัวแทน

รวบรวมสินคา จนเกิดการวางแผนการผลิตรวมกัน 

20. ขอใหองคการปกครองสวนทองถ่ินกําหนดแผนการอนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษาทรัพยากรพันธุกรรม

พื้นบานและระบบนิเวศส่ิงแวดลอม ใหคงอยูเปนฐานอาหารของชุมชนทองถ่ิน 

21. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนการจัดการแหลงผลิตอาหารโดยชุมชน โดย

กาํหนดเปนขอบญัญัติของทองถิ่น 

22. ขอใหทองถิ่นมีแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ 5 ปในเร่ืองการสงเสริมเกษตรอัตลักษณและเกษตร

ยั่งยืนในเมอืงเพ่ือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซ่ึงเปนการทาํเกษตรยั่งยืนที่เนนการใชทรัพยากรและภูมิปญญา

ทองถิ่น นํามายกระดับและตยอดเพื่อเพ่ิมมูลคาจากตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยชุมชนมีสวนรวม  ซ่ึง

สอดคลองและมกีารกําหนดเปนหมุดหมายในยุทธศาตรชาติ20ป  พัฒนาการแขงขันทางเศรษฐกิจและ

ในรางแผนสภาพฒันาเเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่13 (2566-2570)    

 

ขอเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ (สช.) 

23. ขอใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติสงเสริมสนับสนุนใหมีเวทีสมัชชาสุขภาพวาดวยระบบ

เกษตรและอาหารเพ่ือสุขภาพระดับพื้นท่ี และการประยุกตใชเคร่ืองมือธรรมนูญสุขภาพ การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ในการประกาศเขตเกษตรสุขภาพ และ/หรือแผนยุทธศาสตรเกษตร

และอาหารเพื่อสุขภาพระดับพื้นที่ และผลักดันใหเกิดกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐและภาคประชา

สงัคม (กรส.) 
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ขอเสนอตอสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

24. ขอให สสส. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรและอาหารปลอดภัย เครือขาย 

ความมั่นคงทางอาหารในทุกระดับ และใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 

พรอมทั้งสนับสนุนแผนงานอาหารปลอดภัยใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 

ขอเสนอตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

25. ขอให สปสช. มีนโยบายสงเสริมใหภาคีเครือขายหลักประกันสุขภาพใชงบประมาณจากกองทุ

หลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ในการจัดการระบบการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ หรือมีแผน

ยุทธศาสตรระบบอาหารชุมชนทองถิ่น ใหมีการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 

 

ขอเสนอตอคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.เขต 11 เขต 12) 

26. ขอให กขป. ทั้งเขต 11 และเขต 12 สนับสนุนการขับเคล่ือนงานประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย

เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนที่ภาคใตอยางตอเนื่อง และใหมีการประเมินระดับยุทธศาสตร

ดานความมั่นคงทางอาหารของภาคใตทุกป ตั้งแตปงบประมาณ 2565  และนําเสนอผลตอเวทีสมัชชา

สขุภาพจังหวัด ภาคและระดับชาติ 

 

ขอเสนอตอสถาบันการศึกษา 

27. ขอใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมมอืกับสํานักงานสงเสริมอตุสาหกรรมซอฟทแวรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) (SIPA) พัฒนาแพลทฟอรมกลาง เพ่ือเปนฐานขอมูลผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และ 

เปนชองทางใหผูบริโภคเขาถึงเพ่ือเกิดการซื้อขายภายในแพลทฟอรม 

28. ขอใหสถาบันการศึกษาในพื้นที่พัฒนาทักษะการจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยผาน 

ชองทางท่ีหลากหลายใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
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29. ขอใหมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในทองถิ่นพัฒนาหลกัสูตรการพัฒนาเกษตรกรรม 

ยั่งยืนครบวงจรแบบมีสวนรวมของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะหลักสูตร “สวนยางยั่งยืน” 

30. ขอใหมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน รวมกับการยางแหงประเทศไทยสนับสนุนและ

สงเสริมการพัฒนาศูนยเรียนรู “การสรางสวนยางย่ังยืน” ตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทุกรูปแบบ 

 

 

 


