
การประชมุปฏิบติัการในการด าเนินงานระบบอาหารระดบัต าบลเพ่ือแกปั้ญหาภาวะ

โภชนาการในกล ุม่เด็กเล็ก เด็กนกัเรยีนและกล ุม่เปราะบางในภาวะวิกฤติ

ภายใตโ้ครงการ

การขยายผลและขบัเคลื่อนรปูแบบการด าเนินงานระบบอาหารเพ่ือสขุภาวะอยา่งยัง่ยนื

ในจงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

4-5 กรกฎาคม 2565 

สถาบนันโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ (สนส.ม.อ)

วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



ระบบอาหาร
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โภชนาการ

สมวยั

อาหาร

ปลอดภยั



องคป์ระกอบของความมัน่คงทางอาหาร

ความมัน่คงทางอาหาร

(Food Security)

การมอีาหาร

เพียงพอ

การเขา้ถึงอาหาร การใชป้ระโยชนจ์าก

อาหาร 

การมเีสถียรภาพดา้นอาหาร



ความมัน่คงทางอาหาร

• การมีอาหารเพียงพอ : การมอีาหารที่มคีณุภาพในปริมาณที่เพียงพอ >ผลิตเอง&ซ้ือ

• การเขา้ถึงอาหาร : สิทธิในการเขา้ถึง ทรพัยากรเพื่อการหาอาหารที่มคีณุคา่ทางโภชนาการ

ที่เหมาะสม การมรีายไดเ้พื่อซ้ืออาหาร การสามารถหาซ้ืออาหารไดส้ะดวก

• การใชป้ระโยชน์ : การใชป้ระโยชนจ์ากอาหารในการบริโภคอย่างครบถว้น  มปีริมาณ
สารอาหารที่ตอ้งการอย่างเพียงพอ ไดร้บัคณุคา่ทางโภชนาการที่ดี บรรลคุวามตอ้งการของ

ร่างกายแตล่ะวยั รวมถึงการใชป้ระโยชนเชงิแปรรปู เพิ่มมลูคา่

• เสถียรภาพดา้นอาหาร : การเขา้ถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา แมใ้นภาวะวิกฤต ิเกิด
ภาวะภยัพิบตั ิและไมม่คีวามเสี่ยงในการขาดอาหาร



อาหารปลอดภยั

การผลิตท่ีปลอดภยั

(ตน้ทาง)

การขนสง่ เก็บ ขน 

เตรียมปรงุท่ีปลอดภยั

(กลางทาง)

การบริโภคท่ีปลอดภยั

(ปลายทาง)

from farm to table



โภชนาการสมวยั

• โภชนาการตามกลุม่อาย/ุวยั

– เด็ก วยัเรียน วยัท างาน วยัสงูอาย ุหญิงตัง้ครรภ ์ฯลฯ

• ภาวะผอม/อว้น/เตีย้/สมสว่น

• การขาดสารอาหารในกลุม่ตา่ง ๆ

• ภาวะโภชนาการที่ท าใหเ้กิดการป่วยดว้ยโรคตา่ง ๆ เชน่ NCDs



ภาพรวมสถานการณด์า้นระบบอาหาร

 พื้นท่ีผลิตอาหารลดลง > เกษตรเชงิเดี่ยว ยางพารา ปาลม์  ขา้วโพด ออ้ย ฯลฯ

 การปนเป้ือน สารเคมตีกคา้ง ในอาหาร

 ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก เกิดภาวะซีด เตีย้ ฯลฯ

 วฒันธรรมอาหารพื้นบา้นสมนุไพร ถกูทดแทนดว้ยอาหารตะวนัตก



สถานการณปั์ญหาระบบอาหาร ภาคใต ้

• ภมูิสงัคมภาคใต ้พ้ืนที่ 44.2 ลา้นไร่ ท าการเกษตร 21.7 ลา้นไร่ มี

อินทรีย ์1.1 แสนไร่ สว่นใหญ่วิถีเกษตรเชงิเดี่ยว

• ยางพารา ปาลม์ > 50% พื้นที่เกษตร อาหาร ประมาณ <30%

• โภชนาการสมวยั อตัราภาวะทพุโภชนาการ/ โภชนาการเกิน ในกลุม่วยั

การจดัระบบอาหารกลางวนัใน ศพด./โรงเรียน ไมไ่ดม้าตรฐาน

• อาหารปลอดภยั ตรวจพบการปนเป้ือนสารเคมใีนอาหาร ผกัผลไม ้สตัว ์

ปนเป้ือนสารเคมี พื้นที่การท าเกษตรปลอดภยั/เกษตรอินทรียย์งัมีนอ้ย 

สถานการณด์า้นสขุาภิบาลอาหารมีปัญหา

ทกุขภาวะคนใต ้

• เจ็บ ป่วย ตาย ดว้ย

โรคหลอดเลือด 

เร้ือรงั มะเร็ง 1.2

ลา้นคน/ปี 

• เกษตรกรมีสาร

ตกคา้งเสี่ยงอนัตราย 

69 %

ท่ีมา เอกสารประกอบการท าขอ้เสนอเชิงนโยบายจากเครือข่ายสรา้งสขุภาคใตค้รัง้ที่ 11 
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โภชนาการ





• ผลการศึกษา 12 จงัหวดั จาก 14 จงัหวดั

มคีา่ความชกุของภาวะทพุโภชนาการเร้ือรงั 

(เตีย้แคระแกร็น) ของเด็กอาย ุต า่กวา่ 5 ปี 

สงูกว า่ค า่เฉลี่ยระดบัประเทศ (รอ้ยละ 

10.5) 

• ม ี4 จงัหวดั ท่ีมคีา่โภชนาการเร้ือรงั 

มากกวา่ รอ้ยละ 20 
 นราธิวาส (รอ้ยละ 29.0) 

 แมฮ่อ่งสอน (รอ้ยละ 24.9) 

 ตาก (รอ้ยละ 21.9) 

 ยะลา (รอ้ยละ 21.2)



จงัหวดั

สถานการณภ์าวะโภชนาการจงัหวดัชายแดนใต้

รอ้ยละของเด็กทีม่ี

น า้หนกัต า่กว่าเกณฑ์

ระดบัปานกลางและ

รนุแรง 

รอ้ยละของเด็กทีม่ภีาวะ

ทพุโภชนาการเฉียบพลนั

รอ้ยละของเด็กทีม่ภีาวะ

ทพุโภชนาการเร้ือรงั

ค่ามาตรฐานประเทศ 6.7 ค่ามาตรฐานประเทศ 5.4 ค่ามาตรฐานประเทศ 10.5

ปัตตานี 14.3 13.3 19.3

ยะลา 12.9 6.4 21.1

นราธิวาส 16.2 10.7 29

สงขลา 10 7.2 13



รายงานการส ารวจสถานการณเ์ด็กและสตรีใน 17 จงัหวัด

ของประเทศไทย 2562

• เด็ก ๆ ในพ้ืนท่ีชายแดนใตน้บัเป็นกล ุม่ท่ีมีปัญหาทพุโภชนาการมากท่ีสดุในประเทศ ซ่ึงอาจสง่ผลเสียต่อการ

เรยีนร ูแ้ละพฒันาการของเด็กในระยะยาว ผลส ารวจพบว่า 

• ประมาณรอ้ยละ 23 ของเด็กท่ีมีอายตุ ่ากว่า 5 ปีในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ก าลงัเผชิญกบัภาวะเต้ีย

แคระแกรน็ (มีสว่นสงูต ่ากว่าเกณฑอ์าย)ุ ซ่ึงสงูกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีรอ้ยละ 13 เกอืบสองเท่า

• จงัหวดันราธิวาสมีเด็กอายตุ ่ากว่า 5 ปีท่ีมีภาวะผอมแหง้สงูสดุใน 17 จงัหวดัท่ีท าการส ารวจแบบเจาะลึก โดย

อย ูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 16 เม่ือเทียบกบัค่าเฉลี่ยประเทศ (ค่าเฉล่ียประเทศไมถึ่งรอ้ยละ 8 ) 

• ภาวะผอมแหง้ของเด็กอายตุ ่ากว่า 5 ปีในจงัหวดัปัตตานีอย ูท่ี่รอ้ยละ 10

• ทกัษะพ้ืนฐานดา้นการอ่าน เด็กอาย ุ7-8 ปีเพียงรอ้ยละ 18 ถึงรอ้ยละ 36 ในจงัหวดันราธิวาส สงขลา ปัตตานี 

และยะลา เท่านัน้ท่ีมีทกัษะการอ่านขัน้พ้ืนฐาน ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศท่ีรอ้ยละ 52 

• ดา้นการค านวณขัน้พ้ืนฐานกเ็ช่นกนั มีเด็กอาย ุ7-8 ปีเพียงรอ้ยละ 32 ในจงัหวดัยะลา และเพียงรอ้ยละ 12 ใน

จงัหวดัปัตตานี เท่านัน้ท่ีมีทกัษะการค านวณขัน้พ้ืนฐาน เม่ือเทียบกบัค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีรอ้ยละ 47



สาเหตทุี่ขดัขวางไมใ่หเ้ด็กมพีฒันาการเต็มศกัยภาพ

ทัว่โลกมีเด็กปฐมวยั 200 ลา้นคน ท่ีไมส่ามารถพฒันาสตปัิญญาและอารมณไ์ด้

เต็มศกัยภาพ ดว้ยสาเหตปัุจจยัท่ีป้องกนัได้ 4 ประการ

ภาวะทพุโภชนาการ ->เตีย้กว่าเกณฑ ์

การขาดธาตไุอโอดนี 

 โลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก 

การขาดการเลี้ยงดแูละใหก้ารศึกษาท่ีกระตุน้พฒันาการอยา่งเหมาะสม

(Richard Jolly. Lancet 2007)

ท่ีมา : ลัดดา เหมาะสุวรรณ



ผลของการขาดสารอาหารในชว่งแรกของชวีิตตอ่สตปัิญญา

•เด็กท่ีเตีย้แคระแกร็นรนุแรงใน 2 ปีแรกไดค้ะแนนไอคิวท่ีอาย ุ8-10 ปีต า่กว่า

เด็กท่ีความยาวปกต ิ3-10 จดุ

•เด็กท่ีไดอ้าหารพลงังานและโปรตนีสงูจากแรกเกิดถึง 2 ปี มไีอคิวท่ีอาย ุ~30 ปี

สงูกว่ากลุม่ท่ีไดอ้าหารพลงังานต า่และไมม่โีปรตนี 1.74 จดุ

•การแกปั้ญหาขาดสารอาหารตอ้งท ากอ่น 3 ปี จึงจะไดผ้ลดตีอ่การเตบิโต

ที่มา:ลัดดา เหมาะสุวรรณ



ผลของอาหารและโภชนาการตอ่ไอคิวและการท างานของสมอง

• เด็กที่ขาดสารไอโอดนีเร้ือรงั คะแนนไอคิวหายไป 12-13.5 จดุ

• ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก ในทารกและปฐมวยัอาจ

ท าใหไ้อคิวลดได ้ 5 - 10 จดุ ในเด็กโตลด 0.4 จดุ ท าให้

อ่อนเพลีย ซึม ไมม่สีมาธิและความจ าไมด่ี

• ไมก่ินอาหารมือ้เชา้ - การคิดค านวณ ความจ าระยะสัน้

ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการแกปั้ญหาลดลง 

สมรรถภาพทางกายลดลง
ที่มา: ลัดดา เหมาะสุวรรณ





แนวทางในการท าแผนงาน โครงการระบบอาหาร

ระดบัต าบล 
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ค าถามส าคญัในการจดัท าแผนงาน โครงการ

2. จะไปไหน?

เป้าประสงค/์ตวัช้ีวดัคืออะไร?

 ตอ้งการเห็นสขุภาพของคน

ในชมุชนเป็นอยา่งไร

 ควรจะเลือกปัญหาอะไรบา้ง

มาแกก้อ่น 

 แต่ละปัญหาวางเป้าหมาย

ลดลงเท่าไร อะไรเป็น

ตวัช้ีวดัส าคญั

1. อย ูไ่หน?

สถานการณปั์ญหาคือ

อะไร

 ในพ้ืนท่ีมีปัญหาเรือ่ง

เกี่ยวกบัระบบอาหาร

อะไรบา้ง มากนอ้ย

เพียงไร? 

 ปัญหาอะไรส าคญัท่ีสดุ

 แต่ละปัญหา เกิดจาก

สาเหตสุ าคญัอะไร

 ปัจจยัอะไรท่ีมีผลต่อการ

แกแ้ต่ละปัญหา

3 ไปอยา่งไร?

กลยทุธวิ์ธีการส าคญัคืออะไร

 มีแนวทางส าคญัอยา่งไรจึง

จะแกแ้ต่ละปัญหาได้

 แลว้แต่ละปัญหาควรจะมี

โครงการอะไร ใครเป็นคนท า 

ใชง้บประมาณเท่าไร

4 ไปถึงหรอืยงั?

 จะติดตามการท าโครงการ

แต่ละโครงการอยา่งไร

 จะประเมินว่าแต่ละโครงการ

ไดผ้ลหรอืไม่อยา่งไร



ตัวอย่าง

สถานการณปั์ญหา :ภาวะโภชนาการเด็ก ในศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก  

• เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย   23 %  (เกณฑไ์มเ่กิน

10%)

• เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม  21 % (เกณฑไ์มเ่กิน 5%)

• เด็ก 0-5 ปี มีภาวะอว้น   16% (เกณฑไ์มเ่กิน 

10%)

• รอ้ยละของเด็กใน ศพด.ไมท่านอาหารเชา้  50  %

• รอ้ยละ 40 ของเด็กใน ศพด.มีพฤติกรรม ชอบ

รบัประทานอาหารกรบุกรอบ น า้หวาน

การก าหนดเป้าหมาย   

• ลดเด็ก 0-5 ปี มภีาวะเตีย้   ไมเ่กิน 10%

• ลดเด็ก 0-5 ปี มภีาวะผอม   ไมเ่กิน 5%

• ลด เด็ก 0-5 ปี มภีาวะอว้น   ไมเ่กิน 10%

• เด็กใน ศพด.ตอ้งไดร้บัประทานอาหารเชา้ ทกุคน

100  %

• เด็กใน ศพด.ทกุคน ตอ้งไมม่กีารรบัประทานอาหาร

กรบุกรอบ น า้หวาน ในขณะที่อยู่ในศนูย ์ 

ตัวช้ีวัด

สาเหตปัุจจยั /ทนุพ้ืนท่ี 



วิเคราะหปั์จจยั/ตน้ทนุของพื้นที่

• ปัจจยัสว่นบคุคล

 ความรู ้พฤติกรรม 

ผูป้กครอง  แมค่รวั ผูด้แูล

เด็ก

 พฤติกรรมเด็ก 

 ฯลฯ

• สภาพแวดลอ้ม

• เศรษฐสงัคม ยากจน ไมม่ีกิน

• การจดัอาหารกลางวนั  วตัถดุิบท่ี

ใช ้แมค่รวั  สถานที่เตรียม ปรงุ 

ถกูหลกัสขุาภิบาล 

• การปรบัสภาพแวดลอ้มใน ศพด.

• การใช ้Thai school lunch

• การมีสว่นร่วมในชมุชน เร่ือง

อาหารเชา้ กลางวนัเด็ก 

• นโยบาย  ขอ้ตกลงชมุชน ฯลฯ

• ระบบ กลไก

• การเฝ้าระวงั 

ติดตาม เด็กที่มี

ปัญหา    การเย่ียม

บา้น เด็ก 

• การสง่ตอ่รายที่มี

ปัญหามาก

• ฯลฯ



วิธีการส าคญัในการด าเนินโครงการ
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1. การพฒันาศกัยภาพคน กล ุม่คน เครอืขา่ย

2. การสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการมีสขุภาวะท่ีดี

3. กระบวนการสรา้งความเขม้แข็งชมุชน

4. การพฒันานโยบายสาธารณะ  ขอ้ตกลงรว่ม  กฎ  กติกา

5. การปรบัระบบ  กลไก ท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี



แนวทางการพฒันาทกัษะสว่นบคุคล

แนวทางส าคญั วิธีการ

• การพฒันาศกัยภาพของคนในชมุชน 

ใหม้ีความรู ้ทกัษะ ความสามารถใน

การจดัการอาหารในชมุชน

• การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการ

บริโภคตามกลุม่วยั (วยัเด็ก/วยั

เรียน.วนัท างาน/วยัสงูอาย)ุ

1. การพฒันาศกัยภาพคร ูผูป้กครอง ผูด้แูลเด็ก ดา้นอาหารในโรงเรียนและชมุชน 

เชน่การอบรมโปรแกรม Menu Thai School Lunch

2. การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภคในกลุม่เป้าหมายที่มีปัญหาเชน่ เด็ก/ผูป่้วย

โรคเร้ือรงั/ผูส้งูอาย ุฯลฯ เชน่ การสง่เสริมการบริโภค ผกั ผลไม้

3. การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบริโภคในครวัเรือน /โรงเรียน/ศนูยเ์ด็กเล็ก และ

ชมุชน เชน่ ลด หวาน มนั เค็ม ลดการบริโภคน า้หวานน า้อดัลม 

4. การฝึกทกัษะการปรงุ การใชต้ ารบัอาหารพ้ืนบา้นที่เป็นยา อาหารเพ่ือการสง่เสริม

สขุภาพ

5. การสรา้งบคุคล ครวัเรือน ตน้แบบ (Role model)



แนวทางส าคญั วิธีการ

1. การเพ่ิมที่ผลิตอาหารในบา้น โรงเรียน 

ชมุชน

• การใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชใ้นระดบัครวัเรือน /ชมุชน 

• การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรียใ์นชมุชน

• การปรบังานอนามยัสิ่งแวดลอ้มที่เอ้ือ

ตอ่อาหารปลอดภยั

• การใชบ้ริบท วฒันธรรม ภมูิปัญญา

ทางดา้นอาหาร เพ่ือการจดัการระบบ

อาหารในชมุชน

• การท าระบบ matching model โดยการ

เชือ่มโยงอาหารจากผูผ้ลิตไปยงั

หนว่ยงานเชน่ โรงเรียน ศนูยเ์ด็กเล็ก  

รา้นอาหาร หรือผูบ้ริโภค

• การสง่เสริมใหส้มาชกิในชมุชนปลกูพืชผกัสวนครวัรัว้กินได ้ ท าสวนผกัในเมือง 

เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงอาหารแกปั้ญหาอาหารโภชนาการและอาหารปลอดภยั

• สง่เสริมการท าเกษตรในโรงเรียนเพ่ือแกปั้ญหาการขาดอาหาร เชน่การปลกูผกั 

นาขา้ว การเลี้ยงไกไ่ข ่เลี้ยงปลา ฯลฯ  

• สง่เสริมการน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรียม์าใชใ้นระบบ

อาหารของครวัเรือน ชมุชน  

• การใชเ้มนอูาหารที่เหมาะสมกบัทกุชว่งวยัในศนูยเ์ด็กเล็ก โรงเรียน และชมุชน

• การปรบัปรงุสขุาภบิาลอาหารในโรงครวั โรงเรียน/ศนูยเ์ด็กเล็ก/รา้นอาหาร/

แผงลอยจ าหนา่ยอาหารในพ้ืนที่

• การพฒันาตลาด (ตลาดปลอดภยั/ตลาดสีเขยีว/ตลาดอินทรีย/์ตลาดนา่ซ้ือ 

ตลดออนไลน ์ฯลฯ ของชมุชน)

• การสง่เสริมการบริโภคโดยใชเ้มนอูาหารพ้ืนบา้น  เมนอูาหารเป็นยา เมนชูสูขุภาพ 

ผกัสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ เพ่ือการสง่เสริมป้องกนัโรค

แนวทางการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการระบบอาหารในชมุชน



การเสริมสรา้งความเขม้แข็งแกช่มุชน

แนวทางส าคญั วิธีการ

• ชมุชนสามารถจดัการขอ้มลูอาหารและ

โภชนาการได้

• ชมุชนสามารถจดัท าแผนชมุชนดา้น

ระบบอาหารแบบมสีว่นร่วม ตัง้แตก่าร

จดัท าขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู จัดเวทีคืน

ขอ้มลู ก าหนดแผนงาน โครงการ

ร่วมกนั ปฏิบตัริ่วมกนั และร่วม

ตดิตามประเมนิผล

• พฒันาแกนน าและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ใหส้ามารถเก็บ

ขอ้มลู การจดัท าขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลู จัดเวทีคืน

ขอ้มลู 

• การท าแผนชมุชน การท าแผนทอ้งถ่ิน การจดัท า

โครงการหรือกิจกรรมร่วมกบัชมุชน

• สนบัสนนุใหช้มุชนที่สว่นร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อ

การมแีละเขา้ถึงอาหาร ท าใหม้อีาหารปลอดภยั

บริโภค และบริโภคที่ถกูตอ้ง มโีภชนาการที่สมวยั

• การตดิตามประเมินผลร่วมกนั



แนวทางการพฒันานโยบายสาธารณะ กฏ กตกิา ดา้นอาหารในชมุชน

แนวทางส าคญั วิธีการ

• เกิดธรรมนญูสขุภาพ 

• เกิดกติกาหรือขอ้ตกลงรว่ม

• เกิดมาตรการของชมุชนและ

ทอ้งถ่ิน

• การไมข่ายเคร่ืองดื่มน า้หวาน ขนมขบเคี้ยวในบริเวณ ใกลห้รือในศนูยเ์ด็กเล็ก

และโรงเรียน 

• นโยบายชมุชนปลอดน า้อดัลม เหลา้ สรุา ในงานเลี้ยง งานบญุ งานประเพณี

• ขอ้ตกลงชมุชนใหค้นในชมุชนปลกูผกัปลอดสารพิษไวร้บัประทานเองใน

ครวัเรือน

• การก าหนดมาตรการ ขอ้ตกลงร่วม กฏ กติกาของชมุชน ในการลดการใช ้

สารเคมีในภาคเกษตร

• การก าหนดมาตรการ ขอ้ตกลงร่วม กฏ กติกาของชมุชน ในการอนรุกัษ ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิที่เป็นแหลง่อาหารของชมุชน

• นโยบายบายการน าอาหารสขุภาพไปถวายพระ (ป่ินโตเพื่อสขุภาพ)



แนวทางการปรบัระบบ กลไก

• การพฒันาระบบเฝ้าระวงัเร่ืองการ

จดัการอาหารในชมุชน

• การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภค

ดา้นอาหาร

• การจดัตัง้ชมรม กลุม่ เครือขา่ย

ตา่งๆ ในชมุชนเพื่อการจดัการ

อาหาร

• การพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูภาวะโภชนาการ

ในศนูยเ์ด็กเล็กและในโรงเรียน

• การใชโ้ปรแกรม Menu Thai School Lunch เพ่ือ

จดัการอาหารในศนูยเ์ด็กเล็กและโรงเรียน

• การตดิตามภาวะโภชนาการของคนในชมุชน 

โดยเฉพาะ กลุม่เด็กและผูส้งูอายุ

• การสนบัสนนุชมรม กลุม่ เครือขา่ยตา่งๆ ในชมุชน

เพื่อการจดัการอาหาร เชน่ กลุม่เกษตรกรปลอด

สารพิษ.เกษตรอินทรีย ์กลุม่แมบ่า้น กลุม่

เคร่ืองแกง กลุม่สจัจะออมทรพัย ์ฯลฯ



ขัน้ตอนการท างาน
ระยะเตรยีมการ • ทบทวนคณะท างาน จดัท าแผนการด าเนินงาน

การสรา้งปฏิบตัิการ

การถอดบทเรยีน 
สงัเคราะห ์ขยายผลเชิง
นโยบาย 

1 การวิเคราะหข์อ้มลูสถานการณปั์ญหาสาเหต ุ ปัจจยั วิเคราะหท์นุ
ของ ระบบอาหารของต าบล (เพิ่มเติมจากการประชมุครัง้นี ้) 

2 จดัเวทีคืนขอ้มลูสถานการณปั์ญหาในขอ้ 1 เพ่ือระดมความเห็น
ในการจดัท าโครงการ/กิจกรรมแกปั้ญหาในชมุชน เลือกโครงการ
สรา้งปฏิบตัิการ 

3 สนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมแกปั้ญหาระบบ
อาหารของต าบล 

4 การติดตามประเมินผล 

• ทีมวิชาการ ของ สนส.ม.อ รว่มกบันกัวิชาการในพืน้ท่ี
• เวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู ้/เวทีวิชาการ (งานสรา้งสขุภาคใต)้

กลไกพี่เลีย้ง สปสช./
นกัวิชาการ +กลไกส่ือ ใน
พืน้ท่ี หนนุเสรมิ

•การท าความรว่มมือ 
ระหว่าง สสส. สนส.ม.อ
และหน่วยงานพืน้ท่ี
เปา้หมาย 45 แห่ง 





องคค์วามรู ้จากการด าเนนิงานที่ผา่นมา : ความมัน่คงทางอาหาร

Model การปลกูพืชร่วมยาง 10 

รปูแบบ และมีศนูยเ์รียนรู ้10 แหง่ ใน 

4 อ าเภอ

Model การท าเกษตร 1 ไร่ 1 แสนและศนูย์

เรียนรู ้ บา้นควูา อ าเภอระโนด



ความมัน่คงทางอาหาร : การเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภยัในสวนยาง 

ศนูยเ์รียนร ู ้แปลงตน้แบบ หลกัสตูรพืชร่วมยาง  44  แห่ง ใน 4 อ าเภอ ของสงขลา



ความมัน่คงทางอาหาร : การท าเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน

Model การท าเกษตร 1 ไร่ 1 แสนและศนูยเ์รียนรู ้ บา้น

ควูา อ าเภอระโนด



โภชนาการ

Model ตน้แบบดา้นโภชนาการสมวยัในระดบัทอ้งถ่ิน

ต าบลบรูณาการดา้นโภชนาการสมวยั



Model เกษตรเพื่ออาหารกลางวนัในโรงเรียน  ศนูยเ์ด็กเล็ก

ศพด.ควนร ู ชะแล ้โรงเรียนบา้นโคกค่าย



Model ต าบลบรูณาการอาหาร

เกษตรเพื่ออาหารกลางวนัในโรงเรียน  ศนูยเ์ด็กเล็ก

แผนท่ีอาหารต าบลควนรู



องคค์วามร ู ้จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา : อาหารปลอดภยั

Model อทุยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. ขยายไปยงัตลาดเอกชน อปท. 

ตลาด

กรีน

เวย์

ตลาด

ตน้

ปริก



matching model

เกษตรกร

รา้นอาหาร



Model การจดัท าแผนยทุธศาสตรร์ะบบอาหารระดบัจงัหวัด

การผลกัดนัยทุธศาสตรร์ะบบอาหารจงัหวดัสงขลาสูแ่ผนการพฒันาทรยัพยากรมนษุยท์กุชว่งวยั  



เป้าหมายโครงการ ดา้นยทุธศาสตรร์ะบบอาหาร

เพ่ือขยายผลแผนยทุธศาสตรร์ะบบ

อาหารจงัหวัดสงขลาไปสูก่ารจดัท า

แผนยทุธศาสตรร์ะบบอาหารจงัหวัด

นราธิวาสโดยสรา้งความร่วมมอืกบั

ส านกังานจงัหวัด หนว่ยงานภาครัฐ 

เอกชน และนกัวิชาการ

Model ยทุธศาสตรอ์าหารในบริบทพหวุฒันธรรม



ขอบคณุค่ะ

ค าถาม &ขอ้เสนอแนะ


