ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ.2562–2566

สถานการณ์ด้านอาหาร
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. การพึ่ ง พาตนเองเพื่ อ การมี แ ละการเข้ า ถึ ง อาหารที่ ผ ลิ ต เอง
จะน้อยลง เนื่องจากพื้นที่ผลิตอาหารมีแนวโน้มลดลง พื้นที่
นาลด พืน้ ทีส่ วนยางสวนปาล์มเพิม่ เกิดการทำ�เกษตรเชิงพาณิชย์
และการทำ � เกษตรพั น ธสั ญ ญาเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ว นวนเกษตร
เกษตรปราณีต เกษตรผสมผสานยังมีสัดส่วนน้อย
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่กระจายผลผลิตพืชผัก ผลไม้
แต่ผลผลิตยังพบสารเคมีตกค้างอยู่มาก นอกจากนี้ยังพบสาร
ปนเปือ้ นในผลิตภัณฑ์อาหารและน้�ำ ดืม่ ทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มโรงเรี ย นไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การเกิ ด
โรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ และสารตกค้างในสัตว์และเนื้อสัตว์
3. เด็กมีภาวะอ้วนเพิ่มสูงขึ้น เด็กเตี้ยต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ
อัตราผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไม่ถูกต้องและการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
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สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร

1. เกษตรกรรม
ภาพรวมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,214,064
ไร่ พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร 3,059,412.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.23
ของพื้นทั้งหมด มีเกษตรกร จำ�นวน 205,969 ครัวเรือน (ข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) พื้นที่ปลูกข้าว
ปี 2559/2560 จำ�นวน 192,109 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพารา จำ�นวน 1,177,135
ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจจำ�นวน 201,492 ไร่ เช่น ทุเรียน จำ�นวน
49,283 ไร่ มังคุด จำ�นวน 92,923 ไร่ เงาะ จำ�นวน 32,746 ไร่ และลองกอง
จำ�นวน 26,540 ไร่ (ข้อมูล ณ เมษายน 2560)
		
1) ข้าว จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากที่สุด
ในกลุ่ ม ภาคใต้ ฝั่ ง อ่ า วไทยโดยในปี 2559 มี พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วนาปี ร วม
288,526 ไร่ มีผลผลิตรวม 131,288 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.01 (ข้อมูล
จากแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 จังหวัดนครศรีฯ) อำ�เภอที่ใช้
พื้นที่ป ลูก ข้ าวมากที่ สุ ด คื อ 1) อำ � เภอหั วไทร จำ � นวน 60,141 ไร่
2) อำ�เภอปากพนัง จำ�นวน 33,058 ไร่ และ 3) อำ�เภอเชียรใหญ่ จำ�นวน
27,122 ไร่ (สำ�นักงานเกษตรจังหวัด) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีโครงการพัฒนา
ลุ่มน้ำ�ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ การพัฒนาระบบชลประทาน
ทีเ่ อือ้ ต่อการเพาะปลูกข้าว และเป็นอาชีพหลักพืน้ ถิน่ ดัง้ เดิม แต่ปญ
ั หาทีพ่ บ
จากการทำ�นา คือ พื้นที่ปลูกข้าวของจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลงทุกปี
ประกอบกับราคาที่ตกต่ำ�ทำ�ให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปากพนัง (อำ�เภอ
ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติ) ได้ทำ�การขุดร่องพื้นที่
นาข้าวมาปลูกปาล์มน้ำ�มันทดแทนมากขึ้น (ข้อมูลจากแผนพัฒนา 4 ปี
พ.ศ.2561-2564 จังหวัดนครศรีฯ)
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2) ยางพารา ในปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่
ปลูกยางพาราทั้งหมด 1,841,232 ไร่ อำ�เภอที่ปลูกยางพารามากที่สุด
คือ 1) อำ�เภอชะอวด จำ�นวน 128,547 ไร่ 2) อำ�เภอทุ่งใหญ่ จำ�นวน
126,193 ไร่ และ 3) อำ�เภอทุ่งสง จำ�นวน 114,641 ไร่ ซึ่งยางพารา
เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ที่ สำ � คั ญ ของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช แต่ ปั จ จุ บั น
ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ�  ทำ�ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างมาก
โดยราคายางพารา ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ยางแผ่นดิบขาย 38.65 บาท
น้ำ�ยางสด ณ โรงงานขาย 40.50 บาท (การยางแห่งประเทศไทย http://
www.rubber.co.th)
		
3) ปาล์มน้ำ�มัน ในปี 2559 มีพื้นที่ปลูก 343,954 ไร่ และมี
ปริมาณการปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี เนือ่ งจากมีนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนปาล์มและมีการสำ�รวจขึ้นทะเบียนเกษตรชาวสวนปาล์ม และจาก
ราคายางพาราลดลงทำ�ให้เกษตรกรทีม่ ตี น้ ยางพาราอายุมาก ขายไม้ยางพารา
แล้ ว หั น มาปลู ก ปาล์ ม น้ำ � มั น ทดแทนทำ �ให้ พื้ น ที่ ป ลู ก ปาล์ ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี
รวมทั้งเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำ�ปากพนังปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวและนาร้าง
เป็นพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน้�ำ มันทีใ่ ห้ผลผลิตมากกว่านาข้าว (ข้อมูลจากแผนพัฒนา
4 ปี พ.ศ.2561-2564 จังหวัดนครศรีฯ)
		
4) ผลไม้ ได้แก่
• ในปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกทุเรียน
จำ�นวน 46,845 ไร่ อำ�เภอที่ปลูกทุเรียนมากที่สุด คือ
1) อำ�เภอท่าศาลา จำ�นวน 10,010 ไร่ 2) อำ�เภอสิชล
จำ�นวน 9,237 ไร่ และ 3) อำ�เภอนบพิตำ�  จำ�นวน
6,442 ไร่ ศักยภาพการผลิตทุเรียนต่อไร่มีแนวโน้มลดลง
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ภั ย แล้ ง ทำ �ให้ ทุ เ รี ย นออกผลน้ อ ย
แต่ ก ลไกราคาตลาดที่ ทำ �ให้ ทุ เ รี ย นมี ร าคาสู ง ทำ �ให้ พื้ น ที่
การปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี
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• อำ�เภอทีป่ ลูกมังคุดมากทีส่ ดุ คือ 1) อำ�เภอลานสกา จำ�นวน
20,945 ไร่ 2) อำ�เภอพรหมคีรี จำ�นวน 11,444 ไร่ และ
3) อำ�เภอเมือง จำ�นวน 10,897 ไร่ ปัญหาที่ประสบ
จากชาวสวนมังคุด คือ ภัยแล้งและราคาตกต่� 
ำ แต่มผี ลผลิต
จากมังคุดสูงขึ้นทุกปี
• อำ�เภอที่ปลูกเงาะมากที่สุด คือ 1) อำ�เภอสิชล จำ�นวน
5,666 ไร่ 2) อำ�เภอฉวาง จำ�นวน 4,796 ไร่ และ
3) อำ�เภอชะอวด จำ�นวน 3,241 ไร่ สถานการณ์การผลิต
เงาะต่อไร่ลดลงทุกปีเนือ่ งจากภัยแล้งและราคาตกต่� 
ำ ทำ�ให้
เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกปาล์มน้ำ�มันแทน
• อำ�เภอที่ปลูกลองกองมากที่สุด คือ 1) อำ�เภอช้างกลาง
จำ�นวน 3,196 ไร่ 2) อำ�เภอสิชล จำ�นวน 3,046 ไร่ และ
3) อำ�เภอพิปนู จำ�นวน 2,577 ไร่ ศักยภาพการผลิตลองกอง
ลดลงทุกปีเนื่องจากราคาตกต่ำ�

2. ประมงและสัตว์น้ำ�
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ติดทะเล 6 อำ�เภอ ได้แก่ ขนอม
สิชล ท่าศาลา เมือง ปากพนัง และหัวไทร มีชายฝั่งยาว 225 กิโลเมตร
มีการทำ�ประมงทั้งชายฝั่งและน้ำ�ลึก จำ�นวนเรือที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง
จนถึงปี 2557 จำ�นวน 3,479 ลำ�  ปัญหาที่พบคือความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ขึ้นท่า
โดยในปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณสัตว์น้ำ� 2,183 เมตริกตัน
ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 จำ�นวน 228 เมตริกตัน
คิดเป็นร้อยละ 9.45 (ข้อมูลจากแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 จังหวัด
นครศรีธรรมราช)
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ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 สถานการณ์จับสัตว์น้ำ�ของภาคใต้
พบว่า ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�จากทะเลมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณ
เรือที่ออกทะเลลดลงจากการปฏิบัติตามกฎหมายการทำ�ประมงในการแก้ไข
ปัญหา IUU Fishing ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีความเข้มงวดในหลายเรื่อง
ทั้งการแจ้งเข้าออกเรือประมง การแจ้งจำ�นวนแรงงาน การยื่นเอกสาร
หลักฐาน ข้อกำ�หนดของจำ�นวนวันในการออกเรือและจอดเรือ อีกทัง้ ยังเป็น
ผลจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลได้รับผล
กระทบจากภัยธรรมชาติ (น้ำ�ท่วม) ในพื้นที่ ทำ�ให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำ�
ในภาพรวมลดลง (สำ�นักงานประมงนครศรีฯ)
เมือ่ พิจารณาถึงอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ภาคประมง จะเห็น
ว่าในรอบ 10 ปีทีผ่านมา (2550-2559) GDP ภาคประมงมีอัตราการ
หดตัวในช่วงปี 2551-2557 เนื่องจากสถานการณ์ด้านการประมงทะเล
ประสบปัญหาด้านต้นทุนการทำ�ประมงที่สูงขึ้นมากจากราคาน้ำ�มัน และยัง
มีปัจจัยลบจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่เกิดปัญหาการผลิตจากโรคตาย
แต่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นในช่วงปี 2557-2559 โดยในปี 2558 ระดับราคา
น้ำ�มันในตลาดโลกลดลงมากจากปี 2557 และในขณะเดียวกันโรคตายในกุ้ง
ทะเลคลี่คลายไปทางที่ดี (สำ�นักงานประมงนครศรีฯ)
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�มีการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ�และกุ้งขาว
จำ�นวนฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งทะเล 2,479 ฟาร์ม 4,729 บ่อ โดยในปี 2559
มีพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาว จำ�นวน 12,630 ไร่ กุ้งกุลาดำ� 574 ไร่ สถานการณ์
การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันมีพื้นที่ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาของโรค
สำ�หรับการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ จืดมีผขู้ อจดทะเบียนผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ
ในปี 2555 จำ�นวน 133 คน ประเภทการเพาะเลี้ยงแบบพานิชย์ และ
การเพาะเลี้ยงแบบยังชีพ ประเภทสัตว์น้ำ�ที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ ปลานิล
ปลาจาระเม็ดน้ำ�จืด ปลาช่อน ปลาดุก ปลาแรด ปลาหมอไทย ปลาสลิด
ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาสวาย และปลาไน ประเภทการเลี้ยงส่วนใหญ่จะเลี้ยง
ในร่องสวนและการขุดบ่อดิน เนื้อที่เลี้ยงทั้งหมดรวม 153.20 ไร่
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ข้ อ มู ล ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � จื ด จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ผลการปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ำ �ในแหล่ ง น้ำ � ล่ า สุ ด เดื อ น
สิ ง หาคม 2561 ได้ ทำ � การปล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ำ � ลงในแหล่ ง น้ำ � สาธารณะ
จำ�นวน 1,240 ไร่ ในจังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช ชนิดพันธุ์ปลา
ที่ปล่อย ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ
ปลาสร้อยขาว ปลาไน และกบนา รวมทั้งสิ้น 1,501,000 ตัว

3. ปศุสัตว์
ในปี 2559 จำ�นวนสัตว์เลี้ยง 5,972,886 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จำ�นวน 71,072 ราย สัตว์เลี้ยงที่สำ�คัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (ข้อมูลจาก
แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 จังหวัดนครศรีฯ)
1) โคเนื้อ ปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปริมาณการผลิต
โคเนื้อ จำ�นวน 22,088 ตัว ปริมาณการผลิตลดลงทุก ๆ ปี เนื่องจากพื้นที่
เลี้ยงจำ�นวนฟาร์มไม่ได้เพิ่มขึ้น
2) ไก่ ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ ในปี 2559 จำ�นวน 1,933,275 ตัว
มีปริมาณผลิตสูงเป็นอันดับสองของกลุม่ ภาคใต้ฝงั่ อ่าวไทย ศักยภาพการผลิต
ไก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงจากปี 2558 แสดงว่า
ในพืน้ ทีเ่ ลีย้ งไก่ปริมาณทีส่ งู ประกอบกับภาคเอกชนได้ลงทุนให้เกษตรกรเป็น
ผู้รับจ้างเลี้ยงไก่เป็นจำ�นวนหลายราย สร้างรายได้ และเศรษฐกิจของจังหวัด
ระดับหนึ่ง
3) สุกร มีปริมาณการผลิตสุกร ในปี 2558 จำ�นวน 345,063 ตัว
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่จำ�นวน 6,326 ตัว ศักยภาพการผลิตสุกรเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี 2557-2559 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
4) แพะ ปริมาณการผลิตแพะ ในปี 2559 จำ�นวน 27,276 ตัว
ปี 2558 จำ�นวน 20,958 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีจำ�นวน 6,318 ตัว
และมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
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โดยสรุป พื้นที่เกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนยางคิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่
ทั้งหมด ส่วนพื้นที่เกษตรที่เป็นพืชอาหารร้อยละ 6 ของพื้นที่
ทั้งหมด แนวโน้มสัดส่วนสวนยางเพิ่มขึ้น สัดส่วนพื้นที่อาหารลดลง
ขณะเดียวกันพื้นที่สาธารณะ (ทุ่งเลี้ยงสัตว์) ในการเลี้ยงสัตว์แบบ
ธรรมชาติมีสัดส่วนลดลง ส่งผลต่ออาหารสัตว์ไม่เพียงพอ การเลี้ยง
สัตว์แบบธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง ทำ�ให้เกิดการทำ�เกษตรเชิง
พาณิชย์ และเกษตรกรต้องพึ่งพิงบริษัทเอกชนโดยการทำ�เกษตร
พันธะสัญญาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำ�เกษตรแบบเชิงเดี่ยว
มากขึ้น ส่งผลทำ�ให้ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยลง รวมทั้ง
ปัญหาภาคการเกษตรในปัจจุบัน พบว่า ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ำ�มาก ทำ�ให้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร

สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย

สถานะสุขภาพของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคต่อม
ไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหารรวมโรคในช่องปาก โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ และโรค
ความดันโลหิตสูง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 อบจ.
นครศรีฯ) ในปี พ.ศ.2559 สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในอันดับต้นๆ
ได้แก่ เนื้องอก (มะเร็งทุกชนิด) ร้อยละ 90.05 และโรคหลอดเลือดในสมอง
ร้อยละ 49.62 ทัง้ นีอ้ าจมีความเกีย่ วเนือ่ งกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากรายงานเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา (มกราคม-ธันวาคม 2559) ทั้งสิ้น 46,485 ราย 5 อันดับแรกคือ
8
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โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคปอดบวม โรคตาแดงจาก
ไวรัส และโรคไข้เลือดออก เมื่อพิจารณาผลการสำ�รวจด้านอาหารของ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า

1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสด จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งผั ก และผลไม้
ในตลาดสดจำ�นวน 435 ตัวอย่างในส่วนของสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)
ผักและผลไม้สดสำ�รวจ จำ�นวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงคัดสุรีย์ หจก.วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเกาะทวด และธัญญเทรดเดอร์ พบว่า ผ่านมาตรฐานจำ�นวน
424 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.47 ทางสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึ งได้ คั ด เลื อกสถานที่ ทั้ ง 3 แห่ ง นี้ ให้ เป็ นสถานที่ ผลิ ต
ที่เข้าข่ายให้มีการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด
ให้เป็นไปตามกฎหมายกำ�หนด โดยจัดทำ�แผนในการพัฒนา ดังนี้
- โรงคัดสุรีย์ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอเมือง ชนิดผักและผลไม้สดที่คัด
และบรรจุ ได้แก่ คะน้า กะหล่ำ�ปลี โหระพา พริกเผ็ด และ
แอปเปิ้ล แหล่งส่งจำ�หน่ายอยู่ในห้างแมคโคร
- วิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำ�บลเกาะทวด ตัง้ อยูใ่ นเขตอำ�เภอเมือง
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมส่งแหล่งจำ�หน่าย
ที่ห้างท็อปส์
- ธัญญเทรดเดอร์ ตั้งอยู่ในอำ�เภอเชียรใหญ่กำ�ลังอยู่ในช่วงติดต่อ
แหล่งจำ�หน่าย
จากการตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต ตามเกณฑ์ อ าหารแปรรู ป ที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจำ�หน่ายทั้ง 3 แห่งผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
Primary GMP และได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
2. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในที่นี้คือ นมโรงเรียน ต้องมี
มาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำ�หนด สถานที่ผลิตนมโรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมี 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทแมรี่แอนด์แดรี่โปรดักส์จำ�กัด และ
บริษทั นครแดรีพลัสจำ�กัด จากการตรวจสถานทีผ่ ลิตนมทัง้ 2 แห่งในปี 2561
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
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พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP (คะแนนแต่ละหัวข้อและคะแนนรวม
70% ขึ้นไป และเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ พบว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 แห่ง ร้อยละ 100
ดั ง นั้ น กระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ม าตรฐานผ่ า นเกณฑ์
แต่การจัดการความปลอดภัยนมโรงเรียนในขั้นตอนการขนส่ง การเก็บรักษา
ตามระบบ Cold Chain ยังไม่สามารถกำ�กับดูแลให้มีมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้จัดทำ�โครงการ
กำ�กับดูแลมาตรฐานนมโรงเรียนเพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจในการจัดการ
ความปลอดภั ย ของนมโรงเรี ย นตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการขนส่ ง การเก็ บ รั ก ษา
เพื่อสุขภาพของนักเรียนที่ดื่มนม

3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพือ่ ตรวจหาสารปนเปือ้ นในอาหารและสเตียรอยด์ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ได้แก่
- อาหารสด ผัก และผลไม้ จำ�นวน 6,716 ตัวอย่าง
ผ่านเกณฑ์ 6,498 ร้อยละ 96.75
- เนื้อสัตว์สดปลอดภัยจากการปนสารเร่งเนื้อแดง
จำ�นวน 4 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดร้อยละ 100
- น้ำ�มันทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิต จำ�นวน 115 ตัวอย่าง
ผ่านเกณฑ์ 100 ร้อยละ 86.95
- นมโรงเรียน จำ�นวน 2 ตัวอย่างในอำ�เภอพระพรหม
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
- เครื่องสำ�อางจำ�นวน 2 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 1 ร้อยละ 50
- ยาจำ�นวน 1 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์
4. น้ำ�ดื่ม คุณภาพน้ำ�ดื่มจากตู้น้ำ�หยอดเหรียญพบการปนเปื้อน
ปริมาณของแข็งร้อยละ 20.69 น้ำ�บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 25
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5. ร้านอาหาร/แผงลอย
- ตลาดสดจำ�นวน 23 แห่ง เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ ผ่านเกณฑ์ 19 แห่ง ร้อยละ 82.6 และตลาดสดจำ�นวน
20 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตลาดปลอดภัย จำ�นวน 7 แห่ง
- ร้านอาหาร/แผงลอยในเขตจังหวัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CFG
15 ข้อ ประมาณร้อยละ 58
- แผงลอยจำ�หน่ายอาหาร จำ�นวน 2,633 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 2,179 ร้อยละ 82.75
- ร้านจำ�หน่ายอาหาร จำ�นวน 1,203 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 957 ร้อยละ 79.61
- ร้านจำ�หน่ายก๋วยเตี๋ยวจำ�นวน 272 ร้าน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ก๋วยเตี๋ยวอนามัย 157 ร้อยละ 57.7
- นอกจากนีม้ รี า้ นอาหารผลิตปลอดภัย วัสดุปลอดภัย ทีผ่ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานการรับรองจากสำ�นักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำ�นวน 37 ร้าน ทำ�งานร่วมกับสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลในพื้นที่ ดำ�เนินการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลิตภัณฑ์ OTOP
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการอาหารปลอดภัยและอยูใ่ นระบบสำ�นักงานพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ อาหารแปรรูป (เครื่องแกงพรุพรี ข้าวเกรียบผักผลไม้ ทุเรียน
กวน รังนก ทองม้วน ปลาดุกร้า ขนมลา และลูกเดือยธัญพืช) ผลไม้สด
(มังคุด ส้มโอทองดี) ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น
ยาสระผม สบู่ เป็นต้น สินค้า OTOP ทั้งหมดจะพัฒนาไปสู่คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ อย.
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7. ปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ และ
แกะ ปัญหาของสัตว์เลี้ยงยังคงมีโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โรคปาก
และเท้าเปื่อยในสัตว์กีบ โรคบลูเซลลา (แท้งติดต่อ) เป็นต้น ข้อมูล
จากเว็บไซต์สำ�นักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้
- โรงฆ่ า สั ต ว์ ใ นจั งหวั ด นครศรี ธรรมราช มีผู้ป ระกอบการที่ข อ
อนุญาตถูกต้องจำ�นวน 18 แห่ง แต่ยังไม่ครบทุกประเภท และ
ยั ง พบว่ า มี โ รงฆ่ า สั ต ว์ ที่ ไ ม่ มี ใ บอนุ ญ าตอี ก หลายแห่ ง ที่ ต้ อ ง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ และผู้ประกอบการ
- การสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในสุกรจำ�นวน 10 ตัว ในโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลนครศรีธรรมราช ไม่พบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร
และมี ฟ าร์ ม เลี้ ย งสุ ก รปลอดสารเร่ ง เนื้ อ แดงจำ � นวนมากกว่ า
70 ฟาร์ม โดยสำ�นักงานปศุสตั ว์จงั หวัดนครศรีธรรมราชได้ลงนาม
ความร่วมมือกับสมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกรเพือ่ การค้าไม่ใช้สารเร่งเนือ้ แดง
ในการเลี้ยงสุกร
- โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 ปี 2561 ประเภทสัตว์ปีก
จำ�นวน 5 แห่ง
- สำ�นักงานปศุสัตว์ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบและพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับรองฮาลาลและรับรองมาตรฐาน
GMP ได้แก่ ลูกชื้นเนื้อ ลูกชิ้นไก่ และไก่ยอ
โดยสรุป สถานการณ์สำ�คัญของความปลอดภัยทางอาหาร
พืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช เป็นพืน้ ทีก่ ระจายผลผลิตพืชผัก ผลไม้ ยังพบ
สารเคมีตกค้างอยู่ในผลผลิต นอกจากนี้ยังพบสารปนเปื้อนใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและน้ำ � ดื่ ม ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ รวมถึงการเกิดโรคระบาด
ในสัตว์เศรษฐกิจ และสารตกค้างในสัตว์และเนื้อสัตว์
12
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สถานการณ์ด้านโภชนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช

จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี จำ � นวนประชากรที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจำ�นวน 1,537,850 คน แยกเป็นชาย 759,911 คน
หญิง 777,939 คน (ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 http://stat.dopa.go.th) ข้อมูลจากการสำ�รวจสถานการณ์
โภชนาการในแต่ละกลุ่มวัย ปี 2561 พบรายละเอียดต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช)

1. กลุ่มวัยเด็ก 0-5 ปี
1) พบอัตราเด็กแรกเกิดน้ำ�หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของระดับกระทรวง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7) ภาพรวม
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี 2559 พบร้อยละ 6.50 และ ร้อยละ 4.13
ในปี 2560 รวมทั้งเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ได้ทานนมแม่อย่างเดียว
เพียงร้อยละ 53.99 (ข้อมูลระบบรายงาน HDC สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช)
2) ข้ อ มู ล การสำ � รวจเด็ ก แรกเกิ ด -6 เดื อ น กิ น นมแม่ อ ย่ า ง
เดียว จำ�นวน 5,185 คน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตร้อยละ
3.88 (รายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2560 สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช) และข้อมูลจากการสำ�รวจโดยสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครศรีฯ เด็กแรกเกิด - 6 เดือน จำ�นวน 13,203 คน พบว่ากินนม
แม่อย่างเดียว 7,472 คน ร้อยละ 57.35 (รายงาน HDC สสจ.นครศรี)
3) คัดกรองพัฒนาการตามเกณฑ์และพัฒนาการสมวัยกลุม่ อายุ
0-5 ปี จำ�นวน 26,020 คน พบว่า มีพัฒนาการสมวัยจำ�นวน 24,861 คน
ร้อยละ 95.55 พัฒนาการสงสัยล่าช้าจำ�นวน 3,198 คน ร้อยละ 12.29
ซึ่งสามารถติดตามกระตุ้นพัฒนาการได้จำ�นวน 2,851 คน ร้อยละ 90.68
อำ�เภอที่พบเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่ำ�กว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ผ่านเกณฑ์
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ร้อยละ 20) ได้แก่ อำ�เภอท่าศาลา ร้อยละ 24.86 อำ�เภอเมืองร้อยละ 23.39
และ อำ�เภอจุฬาภรณ์ร้อยละ 20.48
4) คัดกรองภาวะโภชนาการและสูงดีสมสัดส่วนกลุม่ อายุ 0-5 ปี
จำ�นวน 75,181 คน พบว่า สูงดีสมสัดส่วน 37,561 คน ร้อยละ 49.96
นอกจากนี้ยังพบร้อยละของเด็กอ้วน 3.55 เตี้ย 9.83 และ ผอม 4.67
ส่วนสูงเฉลี่ยเพศชาย 109.87 เซนติเมตร เพศหญิง 109.47 เซนติเมตร
อำ�เภอที่มีเด็กผ่านเกณฑ์ร้อยละ 54 เด็กสูงดีสมส่วน ได้แก่ อำ�เภอสิชล
ร้อยละ 59.85 อำ�เภอทุ่งใหญ่ร้อยละ 58.43 อำ�เภอขนอมร้อยละ 55.03
และเชียรใหญ่ร้อยละ 54.76
5) ข้อมูลการสำ�รวจภาวะโภชนาการในระดับตำ�บล โดยสำ�นัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน 4 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บล
หูล่อง อำ�เภอปากพนัง ตำ�บลเขาแก้ว อำ�เภอลานสกา ตำ�บลไสหร้าและ
ตำ�บลจันดี อำ�เภอฉวาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�นวน 248 คน
กลุ่มอายุ 1-5 ปี พบว่า สูงดีสมส่วน 163 คน ร้อยละ 57.4 ผอม 36 คน
ร้อยละ 12.7 ค่อนข้างผอม 24 คน ร้อยละ 8.5 ท้วม 10 คน ร้อยละ 3.5
เริ่มอ้วน 26 คน ร้อยละ 9.2 และอ้วน 25 คน ร้อยละ 8.8
6) พบอัตราแม่มีภาวะซีด ตั้งแต่ระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอด
และระหว่างให้นมบุตร ผลจากการประเมินค่าฮีมาโตคริต (Hct) พบภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2559 ร้อยละ 16.92 ปี 2560 เพิ่มเป็นร้อยละ
23.79

14

ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. กลุ่มวัยเรียน 6-14 ปี
1) คั ด กรองภาวะโภชนาการและสู ง ดี ส มสั ด ส่ ว นกลุ่ ม อายุ
6-14 ปี มีจำ�นวนเด็กที่เข้ารับการชั่งน้ำ�หนักวัดส่วนสูง 86,808 คนในเทอม
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2560 พบว่า
- สูงดีสมสัดส่วน 54,476 คน ร้อยละ 62.75
- ผอม 3,897 คน ร้อยละ 4.49
- เริ่มอ้วนและอ้วน 10,672 คน ร้อยละ 12.29
- เตี้ย 5,106 คน ร้อยละ 5.88
- ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี เพศชาย 154 เซนติเมตร
และของเพศหญิง 155
ทั้งนี้อำ�เภอที่มีเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่กระทรวงกำ�หนด (66%) มี 3 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอเชียรใหญ่ร้อยละ
69.54 อำ�เภอปากพนังร้อยละ 68.60 และอำ�เภอสิชลร้อยละ 68.28
ส่วนอำ�เภอที่พบต่ำ�กว่าเกณฑ์อำ�เภอที่น้อยที่สุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่ อำ�เภอ
เฉลิมพระเกียรติร้อยละ 57.50 อำ�เภอนาบอนร้อยละ 57.84 และอำ�เภอ
ทุง่ สงร้อยละ 58.70 แสดงถึงปัญหาของกลุม่ เด็กวัยเรียนในจังหวัดยังมีปญ
ั หา
ในภาพรวม
2) ข้อมูลการสำ�รวจภาวะโภชนาการในระดับตำ�บล โดยสำ�นัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน 4 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บล
หูล่อง อำ�เภอปากพนัง ตำ�บลเขาแก้ว อำ�เภอลานสกา ตำ�บลไสหร้าและ
ตำ�บลจันดี อำ�เภอฉวาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�นวน 138 คน
กลุ่มอายุ 6-12 ปี พบว่า สูงดีสมส่วน 82 คน ร้อยละ 59.4 ผอม 17 คน
ร้อยละ 12.3 ค่อนข้างผอม 6 คน ร้อยละ 8.3 ท้วม 8 คน ร้อยละ 5.8
เริ่มอ้วน 14 คน ร้อยละ 10.1 และอ้วน 11 คน ร้อยละ 8.0
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3) ระดับ IQ เฉลี่ยของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างการสำ�รวจในปี พ.ศ.2554 และ 2559 กลุ่มนักเรียนตัวอย่าง ป.1
ทั้งประเทศจำ�นวน 23,641 คน ค่า IQ เฉลี่ย ภาพรวมทั้งประเทศ
98.23 ต่ำ�กว่าค่ากลางมาตรฐานสากล=100 สำ�หรับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2554 ค่าเฉลีย่ IQ=90.60 และเพิม่ ขึน้ มาในปี 2559 ค่าเฉลีย่ IQ=100.21
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
4) ผู้ปกครอง ครูศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน ที่มีหน้าที่ดูแล
ในเรื่องการบริโภคอาหารยังให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยังมี
พฤติกรรมการเลือกซือ้ อาหารทีเ่ สีย่ งต่อสุขภาพ จากข้อมูลการเลือกซือ้ อาหาร
ขยะรวมขนมหวานที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายของแม่ ค้ า หน้ าโรงเรี ย น
ขายดีกว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลอ้างอิงจากผลงานวิจัย
ศึกษาสถานการณ์การเลือกซื้ออาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่
อำ�เภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ของทันตแพทย์บงกช เกียรติศริ โิ รจน์
ปี 2558
5) อาหารมื้อเช้าและการเข้าถึงอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพยังเป็น
ปัญหาของเด็กวัยเรียน (ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงมัธยม) ผลจากการ
สุ่ ม สำ � รวจกลุ่ ม นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ก จะเลื อ กซื้ อ อาหารขยะจากแม่ ค้ า
หน้าโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อเพื่อรับประทานในมื้อเช้าเนื่องจากไม่ได้
รับประทานอาหารจากบ้าน หรือไม่มีอาหารเช้าจำ�หน่ายในโรงเรียน
6) มีร้านอาหาร Junk Food, ร้านสะดวกซื้อที่ขายอาหารเสี่ยง
ต่อสุขภาพครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองและชนบท ทำ�ให้ประชาชน
ทุกพื้นที่ทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงอาหารแบบบริโภคนิยมได้อย่างง่ายดาย
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3. กลุ่มวัยทำ�งาน 15-59 ปี
1) การคัดกรองสุขภาพกลุ่มวัยทำ�งาน อายุ 30-44 ปี เพื่อหา
ดัชนีมวลกายปกติ จำ�นวน 159,309 คน พบว่า ดัชนีมวลกายปกติ
76,675 คน ร้อยละ 48.13 อำ�เภอทีม่ ดี ชั นีมวลกายปกติตามเกณฑ์ทกี่ ระทรวง
กำ�หนด (54%) มีเพียง 2 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอจุฬาภรณ์ร้อยละ 54.56
และอำ�เภอสิชลร้อยละ 55.16 ส่วนอำ�เภอทีม่ วลกายปกตินอ้ ยทีส่ ดุ 3 ลำ�ดับ
ได้แก่ อำ�เภอพรหมคีรรี อ้ ยละ 40.39 อำ�เภอทุง่ สงร้อยละ 41.22 และอำ�เภอ
นบพิตำ�ร้อยละ 42.23
2) ข้อมูลการสำ�รวจภาวะโภชนาการด้านดัชนีมวลกายในวัย
ผู้ใหญ่ กลุ่มอายุ 19-59 ปี ในระดับตำ�บล โดยสำ�นักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน 4 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลหูล่อง อำ�เภอปากพนัง
ตำ�บลเขาแก้ว อำ�เภอลานสกา ตำ�บลไสหร้าและตำ�บลจันดี อำ�เภอฉวาง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�นวน 364 คน พบว่า ค่าดัชนีมวลกายปกติ
18.5-22.9 จำ�นวน 157 คน ร้อยละ 40.1 ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5
จำ�นวน 26 คน ร้อยละ 6.6 และค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 จำ�นวน
181 คน ร้อยละ 46.2
3) อัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมบริโภคในทุก
กลุ่มอายุ สูงขึ้น ผลจากการเจ็บป่วยด้วยโรค NCD ตามข้อมูลการวินิจฉัย
โรคผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD พบว่า ปี 2561 กลุ่มเสี่ยงป่วยความดันโลหิตสูง
จำ�นวน 30,991 คน ผู้ป่วยใหม่โรคเบาหวาน จำ�นวน 47,980 คน
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4. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
1) ข้อมูลการตรวจคัดกรอง ADL (Activities of Daily
Living) กิจวัตรประจำ�วันของผู้สูงอายุ พบว่า ติดสังคม 121,924 คน
ร้อยละ 97.05 ติดบ้าน/ติดเตียง 3,702 คน ร้อยละ 2.95 อำ�เภอที่คัดกรอง
ที่ได้ครอบคลุมมากที่สุด คือ อำ�เภอจุฬาภรณ์ร้อยละ 100 อำ�เภอท่าศาลา
ร้อยละ 95.47 และอำ�เภอนบพิตำ�ร้อยละ 91.57 กลุ่มที่คัดกรองได้มาก คือ
การประเมิน MBI ร้อยละ 80 รองลงมาเบาหวานร้อยละ 67 ข้อเข่าเสื่อม
และซึมเศร้าร้อยละ 65
2) ข้อมูลการสำ�รวจภาวะโภชนาการด้านดัชนีมวลกายในวัย
ผู้ สู ง อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ในระดั บ ตำ � บลโดยสำ � นั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใน 4 ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลหูล่อง อำ�เภอปากพนัง
ตำ�บลเขาแก้ว อำ�เภอลานสกา ตำ�บลไสหร้าและตำ�บลจันดี อำ�เภอฉวาง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�นวน 170 คน พบว่า ค่าดัชนีมวลกายปกติ
18.5-22.9 จำ�นวน 67 คน ร้อยละ 39.4 ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5
จำ�นวน 16 คน ร้อยละ 19.4 และค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 23 จำ�นวน
87 คน ร้อยละ 51.2
โดยสรุป สถานการณ์สำ�คัญของภาวะโภชนาการในจังหวัด
นครศรีธรรมราช น้ำ�หนัก ส่วนสูง ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน
ถึง 14 ปี ต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐาน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมบริโภค
และมีภาวะเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม่มีภาวะซีดและภาวะโลหิต
จางในหญิงตั้งครรภ์ มีทารกแรกเกิดน้ำ�หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ค่อนข้างสูง การดูแลเรื่องหลักการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน
ยังไม่ถูกต้องในกลุ่มผู้ปกครอง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครู
ในโรงเรียน มีร้านอาหารขายอาหารที่เสี่ยงต่อสุขภาพครอบคลุม
ทุ ก พื้ น ที่ แ ละเข้ า ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม วั ย อั ต ราผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ เ กิ ด จาก
พฤติกรรมการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความมั่นคงทางอาหาร บริโภคปลอดภัย
ได้คุณค่าโภชนาการ นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์
1. จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถพึ่งตนเองในด้านการมีแหล่ง
อาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งระดับครัวเรือน และชุมชน
2. อาหารที่ ผ ลิ ต และมี ก ารบริ โ ภคในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เป็นอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย
3. ประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกช่วงวัย รู้ เข้าใจ และ
ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีความเหมาะสมกับวัย
4. มีการอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอด วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านและ
สมุนไพร และขยายผลทางด้านเศรษฐกิจ
หลักคิดในการทำ�ยุทธศาสตร์
1. วางสมดุลระหว่างแนวคิดและองค์ประกอบต่อไปนี้
1. เศรษฐกิจพอเพียง กับ เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์
2. ทุนชุมชน กับ ทุนขนาดใหญ่
3. บูรณาการความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกับ อาหารปลอดภัย
และโภชนาการสมวัย
2. วางยุทธศาสตร์อาหาร ใน 4 ระดับคือ
1. ระดับครัวเรือน
2. ระดับชุมชน/ท้องถิ่น
3. ระดับอำ�เภอ
4. ระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
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เป้าประสงค์ของระบบอาหาร
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบต้นน้ำ�
1. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพของเกษตรกรในการทำ � เกษตรผสมผสาน
ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
2. เพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหาร โดยการส่งเสริมการทำ�เกษตรแบบ 5
ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท) โดยการปลูกพืชร่วมยาง
และการเลี้ยงสัตว์
3. การเพิ่มสัดส่วนพื้นที่เกษตรปลอดภัยต่อพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม
ในชุมชน
4. ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต โดยการเพิ่มทางเลือกอื่น
ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตรของชุมชน
5. ลดสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตร และผู้บริโภค
6. ลดการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร โดยเน้นสารเคมีในผักผลไม้
เน้นกลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ให้หยุดใช้สารต้องห้ามหรือวัตถุ
ที่ห้ามผสมในอาหารสัตว์ตามประกาศในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2558
7. ผลิตอาหารปลอดสารพิษตามความต้องการของตลาดหรือผลิต
ตามฤดูกาล
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ระบบกลางน้ำ�
1. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือ (Matching Model) ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน เพื่อการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาและทำ�ตลาดเพื่อเพิ่ม
เศรษฐกิจฐานราก
2. ท้องถิ่น/เอกชน มีการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำ�หน่าย
เนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ
3. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการผลิตอาหาร
และน้ำ�ดื่มที่ปลอดภัย
4. เพิ่มคุณภาพเด็กแรกเกิดให้มีน้ำ�หนักมากกว่า 2,500 กรัม
5. เพิ่มจำ�นวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน
ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ
6. เพิ่มเด็กแรกเกิดที่กินนมแม่ครบ 6 เดือน
7. เพิม่ การใช้โปรแกรม Menu Thai School Lunch ในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
8. เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน
9. การวางระบบการจัดการอาหารในภาวะวิกฤต น้ำ�ท่วม และ
ภัยแล้ง
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ระบบปลายน้ำ�
1. เพิ่มร้านอาหาร/แผงลอย ที่ผ่านเกณฑ์ CFG มีร้านอาหาร
ต้นแบบ เมนูเพื่อสุขภาพ
2. การมีตลาดในระดับท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย
3. การมีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ติดตาม
ประเมินผล ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในเรื่องการซื้อ
และการบริโภคอาหาร
4. ลดคนอายุมากกว่า 15 ปี ทีม่ ภี าวะน้�ำ หนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
5. ลดเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะน้ำ�หนักเกิน ภาวะอ้วนลงพุง
6. ลดพฤติกรรมดื่มน้ำ�อัดลม เครื่องดื่มรสหวานจัด
7. ตั้ ง องค์ ก รและหน่ ว ยงานติ ด ตามตรวจสอบสารปนเปื้อนและ
อาหารปลอดภัย
8. การจั ด การตลาด การหาแหล่ ง จำ � หน่ า ยและขายสิ น ค้ า จาก
เกษตรกร

22

ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงทางอาหาร
1. ผลักดันมาตรฐาน GAP ที่เหมาะสมให้เป็นภาคบังคับทาง
กฎหมาย และเป็นข้อตกลงของชุมชนโดยเน้นระบบตลาดภายในจังหวัด
ตลาดในห้างสรรพสินค้า และตลาดส่งออก
2. มีการคุ้มครองพื้นที่การเกษตรเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตโดยการจัดทำ�แผนผังแม่บท (โซนนิ่ง) ผังเมือง พื้นที่
ที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ�  และเขตฟาร์มทะเล ดังนี้ พื้นที่อาหารทางทะเล พื้นที่
สวนป่ า ผสมผสาน พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ และการกำ � หนดพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
เป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริม อนุรักษ์ และขยายพันธุ์พืช ผัก ผลไม้ สัตว์บก
สัตว์น้ำ�
2.1 ส่งเสริมการปลูกข้าวให้เพียงพอในการบริโภค และสนับสนุน
โครงการรักษาพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านจัดตั้งธนาคารอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นบ้าน
2.2 ใช้พระราชกำ�หนดการประมงบังคับใช้ พ.ศ.2558 และการ
ทำ � ประมงผิ ด กฎหมาย (Illegal Unreported and
Unregulated Fishing: IUU)
2.3 สร้างเขตอนุรักษ์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ� จัดทำ�ธนาคารสัตว์น้ำ�
2.4 สร้างกติกาหรือธรรมนูญ ว่าด้วยการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูฐานอาหาร
ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการพัฒนารูปแบบที่มีความ
สมดุลระหว่างการผลิต พืชอาหารและพืชพลังงาน
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1) สร้ า งข้ อ ตกลงร่ ว มของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และภาครั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ทั้งการปรับ
สวนยางพาราและเกษตรเชิงเดี่ยวอื่นๆ โดยเฉพาะพืช
พลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความจำ�เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อการพึ่งตนเองได้
2) สนั บ สนุ น การสร้ า งข้ อ ตกลงร่ ว มหรื อ ธรรมนู ญ ชุ ม ชน
ว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารในระดับพื้นที่ ระดับตำ�บล
3) สร้ า งพื้ น ที่ ค รั ว ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ว่ า งหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะ
ในชุมชน
3. ชุมชนพึ่งตนเองด้านอาหารในระดับชุมชน ครอบครัว
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พื้นบ้าน และจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน เช่น พันธุ์ข้าว
ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านหรือผักสวนครัว พืชสมุนไพร
ผลไม้
1) การรวบรวมพันธุกรรมพื้นบ้าน
2) สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะชุมชนในการเพาะพันธุ์
3) จัดตั้งธนาคารพันธุ์ข้าวนำ�ร่อง
4) จัดตั้งธนาคารพันธุกรรมพืชพื้นบ้าน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว
สมุนไพร ผลไม้ และสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 สร้ า งศู น ย์ เ พาะพั น ธุ์ สั ต ว์ บ กและสั ต ว์ น้ำ �ในชุ ม ชนแบบ
บูรณาการ
1) การรวบรวมพันธุ์พื้นบ้านสัตว์บกและสัตว์น้ำ�ในชุมชน
2) สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะชุมชนในการเพาะพันธุ์
3) จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์บก สัตว์น้ำ�จืด และสัตว์ทะเล
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค
และการค้าเชิงพาณิชย์
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3.3 การจัดทำ�แผนการจัดการทรัพยากรอาหารชุมชน เพื่อการ
อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และบริหารจัดการทรัพยากรอาหารของชุมชน
1) สำ�รวจและทำ�ฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
นำ�ร่องอำ�เภอละ 1 ตำ�บล
2) สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงาน กลุ่ ม ภาคี ที่
เกี่ยวข้องในชุมชน
3) ผลักดันให้เกิดการจัดทำ�แผนการจัดการทรัพยากรอาหาร
ที่มีอยู่ในชุมชน
4) บูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรอาหารกับแผนชุมชน
3.4 ขยายผลนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนครอบครัวพึ่ง
ตัวเองด้านอาหาร
1) ทบทวน ประเมิ น ผล และปรั บ วิ ธี ก ารของนโยบาย
หนึ่งไร่หนึ่งแสน
2) คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ
3) สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงาน กลุ่ ม ภาคี ที่
เกี่ยวข้องในชุมชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนปฏิบตั ติ ามนโยบายหนึง่ ไร่
หนึ่งแสน
3.5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในแต่ละอาชีพให้สามารถเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสร้างนวัตกรรมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1) พัฒนากลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มอาชีพเกษตร
2) ส่งเสริมการนำ�องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3) พัฒนาให้เกิดศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง
โดยอาจจัดรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
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4) สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการเพิม่ ผลผลิต
5) พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเพิ่งตนเองด้านปัจจัยการ
ผลิตในเรื่องอาหาร เช่น การจัดตั้งชุมชนนำ�ร่องในการ
พึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต
4. การฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน อาหาร
และสมุนไพรเป็นยา
4.1 สนับสนุนให้มีการรวบรวมภูมิปัญญาและฝึกอบรมตำ�รับ
อาหารพื้นบ้านภาคใต้ ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน
ที่มีคุณค่าทั้งทางโภชนาการและเวชการ อันเป็นเอกลักษณ์
ประจำ�ถิ่น ประจำ�ชาติ
4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี แ หล่ ง จำ � หน่ า ยตำ � รั บ อาหารพื้ น บ้ า นภาคใต้
ในชุมชน ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้า
4.3 ส่งเสริมให้มีการใช้และบริโภคตำ�รับอาหารพื้นบ้านภาคใต้
ในหน่ ว ยงานราชการ โรงเรี ย น โรงพยาบาล สถาบั น
การศึกษา และครัวเรือน
4.4 พัฒนา ยกระดับอาหารพืน้ บ้าน ขนมพืน้ บ้าน สมุนไพรทีใ่ ช้
เป็นยาไปสู่เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้และรักษา
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ยกระดับ เพิ่มมูลค่าอาหารไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มวี สิ าหกิจชุมชนเพือ่ สร้างฐานทรัพยากร
ทางอาหารในการแปรรูปอาหารของชุมชน
5.2 ส่งเสริมให้มีการจัดทำ�แผนการตลาดและช่องทางการจัด
จำ�หน่ายอาหารพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้าน
5.3 ส่งเสริมการนำ�วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้
ในการยกระดับการแปรรูปอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
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5.4 ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การรวมกลุ่มการผลิต
ทำ�ให้ลดต้นทุน นำ�ไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรม
เพื่อเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าสินค้า
6. บูรณาการเรื่องอาหารพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้านให้อยู่ในแผน
การท่องเทีย่ วของจังหวัดและแผนการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์/แผนการท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรของชุมชน
6.1 ปรับปรุง ทบทวน แผนการท่องเที่ยวของจังหวัดและแผน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/แผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
6.2 สร้างกระแสเรื่องความมั่นคงทางอาหารในเทศกาลอาหาร
ของจังหวัด
6.3 สร้างความร่วมมือกับร้านอาหาร ในการจัดทำ�ร้านอาหาร
ต้นแบบที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ ต้อนรับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
7. จั ด ตั้ ง เป็ น “ศู น ย์ ก ารจั ด การฐานทรั พ ยากรเพื่ อ ความมั่ น คง
ทางอาหารและอาหารปลอดภัย” ขึ้น ทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
7.1 ให้จังหวัดดำ�เนินการจัดตั้งระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ทรัพยากรเรื่องความมั่นคงทางอาหารในระดับจังหวัด
7.2 ให้ท้องถิ่นทุกแห่งมีระบบสารสนเทศฐานทรัพยากรอาหาร
ในชุมชน
7.3 ส่ ง เสริ ม ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า
เกษตร (ศพก.)
7.4 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรูโ้ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
7.5 พัฒนาเกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ในทุกด้าน (Coaching)
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8. จัดระบบเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤต
8.1 พัฒนาแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการความมั่นคง
ด้านอาหารในภาวะวิกฤติ เช่น ภาวะอุทกภัย ภาวะภัยแล้ง
8.2 วางแผนป้องกันการขาดแคลนวัตถุดบิ อาหารและอาหารสัตว์
ที่ต้องพึ่งพาการนำ�เข้าสูงอย่างเหมาะสม
8.3 มีการจัดการทางด้านสายพันธุ์ด้านพืช สัตว์ ประมง และ
คลังอาหารชุมชน
8.4 จัดทำ�ธนาคารอาหาร จัดทำ�โครงการการแปรรูปอาหาร
การถนอมอาหาร เพือ่ เป็นอาหารสำ�รองในยามเกิดภัยพิบตั ิ
9. จัดระบบการสื่อสารสาธารณะทั้งภายในและภายนอกในการ
รณรงค์และขยายผลความมั่นคงทางอาหาร
9.1 พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านสื่อในทุก
ช่องทาง
9.2 การให้ความรู้เรื่องความมั่นคงทางอาหาร และการสร้าง
ค่านิยมการบริโภคอาหาร
9.3 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการจั ด ทำ � สื่ อ และการเผยแพร่ โ ดย
ชุมชนในทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านอาหารปลอดภัย
1. พัฒนาฟาร์มสัตว์ (ไก่ หมู โค) ให้ได้มาตรฐาน GAP ควบคุม
ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง จัดทำ�โครงการเขียงสะอาด โดยการมีส่วนร่วม
กับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่
2. สร้างมาตรฐานการผลิตด้านคุณภาพและความปลอดภัย เน้นการ
ผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารให้ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้า “Q Mark หรือ Q Premium”
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2.1 ประสานการดำ�เนินงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่แต่ละ
หน่วยงานรักษาการอยู่
2.2 ท้องถิน่ จังหวัด/อปท.ร่วมจัดทำ�เทศบัญญัติ เรือ่ ง น้�ำ ดืม่ จาก
ตู้ น้ำ � หยอดเหรี ย ญ/เกณฑ์ ต ลาดมาตรฐาน/โรงฆ่ า สั ต ว์
มาตรฐาน/การตรวจสอบอาหารปลอดภัย
3. ผลักดันให้เกิดตลาดและร้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
เพื่อสุขภาพ
3.1 ยกระดับตลาดเป็นตลาดสีเขียวเพื่อสุขภาพ
4. รณรงค์สร้างกระแสให้ผบู้ ริโภคตระหนักถึงความสำ�คัญของอาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง
4.1 พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
5. สร้างต้นแบบสำ�หรับการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดการปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบการ
เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค
5.1 พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอย OTOP
รุ่นใหม่
5.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยง (โค แพะ แกะ) เป็นฟาร์ม
ปลอดโรคปลอดสารห้ามใช้
6. พัฒนากลไกการติดตามเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคระดับ
ท้องถิ่นที่เน้นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภค
7. จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลติดตามเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย (Information
Center) ระดับจังหวัด
8. ขับเคลื่อนโครงการครัวนครสู่ครัวโลกให้เกิดความยั่งยืนร่วมกับ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีภาคประชาชนขับเคลื่อน หน่วยงานราชการ
เป็นฝ่ายสนับสนุน
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9. บู ร ณาการมาตรฐานงานอาหารปลอดภั ยให้ เ ป็ น มาตรฐาน
ระดับจังหวัด สร้างห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารได้มาตรฐาน
เชื่อถือได้ ที่ภาคประชาชนหรือร้านค้าสามารถเข้าถึง และค่าใช้จ่ายไม่แพง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โภชนาการสมวัย
1. พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สถานการณ์ ด้ า นโภชนาการและสุ ข ภาพ
ในทุกพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
2. ผลักดันให้เกิดการขับเคลือ่ นเรือ่ งโภชนาการสมวัยเข้าสูแ่ ผนชุมชน
และแผนท้องถิ่น
3. พั ฒ นารู ป แบบการใช้ น วั ต กรรมด้ า นอาหารและโภชนาการ
ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่
4. ประกาศให้ เรื่องอาหารของแม่ เป็นวาระของจังหวัด เพื่อให้เด็ก
ได้รับการโภชนาการที่ดีและเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดการเรื่องโภชนาการในทุก
กลุ่มอายุ
6. มีการพัฒนาเครื่องชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมส่งเสริม
สนั บ สนุ นให้ มี ก ารประเมิ น ภาวะโภชนาการอั น เป็ น ผลของพฤติ ก รรม
การบริโภคและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมเพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการ
ที่ไม่ปกติ
7. สร้างและยกระดับบุคลากรรวมถึงอาสาสมัครต่างๆ ให้ทำ�งาน
ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และ โภชนาการสมวัย
8. ประกาศให้เรื่องอาหารของหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
เป็นวาระของจังหวัด
9. ผลักดันการแก้ปัญหาสารปรุงรส (โซเดียม น้ำ�ตาล สารปรุง
แต่งรส) เข้าสู่การจัดการในระดับชุมชน
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10.บูรณาการงานวิจัยกับการสร้างเสริมภาวะโภชนาการในแต่ละ
กลุ่มวัย
11.ประกาศให้นโยบายการออกกำ�ลังกายเป็นวาระของจังหวัด
12.ให้ มี นั กโภชนาการในโรงเรี ย นเพื่ อ ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต
และปรุงอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
1. จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำ�หน้าที่ในการกำ�หนด วางแผน ประสานให้เกิดการดำ�เนินการ
รวมถึงการติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ทงั้ 4 ด้าน
โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเป็ น ประธานและมี สำ � นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นฝ่ายเลขา และให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการทุ ก ๆ 3 เดื อ น หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์อาหารและผลการดำ�เนินงาน
2. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและจัดสรรงบ
ประมาณในเรื่องการพัฒนาระบบอาหารแบบบูรณาการทั้งเรื่องการเกษตร
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด รวมถึงบูรณาการงานอาหารปลอดภัยและ
งานโภชนาการ
2.1 ให้ ท้ อ งถิ่ น จั ด ทำ � แผนบู ร ณาการระบบอาหารครอบคลุ ม
ทั้ ง เรื่ อ งความมั่ น คงทางอาหาร อาหารปลอดภั ย และ
โภชนาการ โดยเป็นแผนงานประจำ�ของท้องถิ่น
1) ทำ�โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารช่วยท้องถิน่ ในการดึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการชุมชน และช่วยผลักดันให้เข้าไป
สู่แผนใน อบต.ที่มีความพร้อมก่อน เมื่อได้ผลจึงจะ
ขยายผลต่อไป
ยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช
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3. ผลักดันให้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องรับภารกิจเรื่องนี้โดยตรง
ขับเคลื่อนได้จริงโดยมีงบประมาณสนับสนุน
4. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการลักษณะการเข้าไปร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้าง
ความมั่ น คงด้ า นอาหาร มาตรฐานอาหารปลอดภั ย และโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับทุกวัย
4.1 มีกลไกประสานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมต่างๆ
หอการค้า ชมรมผู้ประกอบการ และมีเรื่องระบบอาหาร
เพื่อสุขภาพอยู่ในแผนงานที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
5. วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่อาหาร
5.1 จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ จั ด การข้ อ มู ล และความรู้ ด้ า นอาหารและ
โภชนาการ” ขึ้นในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำ�หน้าที่
ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ จัดการงานวิจัยตั้งแต่
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จากงานวิจัย การวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ และ
ขับเคลื่อนความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
1) มี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ใ นระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทั้งการผลิต และการตลาด เพื่อข้อมูลที่ชัดเจนเหมาะสม
กับความต้องการ
2) มี ก ารร่ ว มกั น วางแผนการทำ � งานทั้ ง ภาคประชาชน
ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และภาควิชาการ
3) มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการระบบ กลไก การผลิต
และการตลาดเพื่อความสมดุล
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6. พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะทางด้านอาหารและโภชนาการ
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสื่อของรัฐ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์
6.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายสื่อมวลชนที่ทำ�งานด้านอาหารและ
โภชนาการ
6.2 การสื่อสารสังคมมีตัวแทนสื่อเข้ามารณรงค์เรื่องการบริโภค
นิยม
6.3 สนับสนุนให้มกี ารใช้สอื่ ทัง้ สือ่ ของรัฐ สือ่ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์และ
สื่อออนไลน์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และใช้พลังของสือ่ ในการขับเคลือ่ นนโยบายด้านความมัน่ คง
ทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
6.4 ทำ�ป้าย ทุกพื้นที่ ทุกมุมเมือง เพื่อการประชาสัมพันธ์
6.5 ทำ�สื่อหลายรูปแบบ หลายช่องทางที่น่าสนใจ และให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
7. จัดทำ�กลยุทธ์การตลาดด้านอาหารปลอดภัย และจัดตั้งคณะ
ทำ�งานด้านการตลาดอาหารปลอดภัย มีหน้าที่หลัก คือ เปิดตลาดอาหาร
ปลอดภัยในระดับจังหวัดและตลาดในอำ�เภอ รวมทัง้ จัดทำ�การประชาสัมพันธ์
ตลาดอาหารปลอดภัย
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