
โครงการ การขยายผลและขับเคลื�อนรูปแบบ
การดําเนินงานระบบอาหารเพื�อสุขภาวะอย่างยั�งยืน 

ในจังหวดัสงขลา ป�ตตานี ยะลา และนราธิวาส
 

สถาบันนโยบายสาธารณะ

7 มกราคม 2564 

เกษตรผสมผสานในสวนยาง 

เกษตรผสมผสาน 1 ไร ่1 แสน 

ประเด็นหารอื เรื�องความมั�นคงทางอาหาร : 



3 องค์ประกอบของระบบอาหาร 

การมอีาหารเพยีงพอ
การเขา้ถึงอาหาร
การใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร 
การมเีสถียรภาพดา้นอาหาร  

1.ความมั�นคงทางอาหาร

ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง 
from farm totable  

2.ความปลอดภัยของอาหาร

ภาวะโภชนาการของกลุ่มวยั
ต่าง ๆ 
ขาด/เกิน
ระดบัสติป�ญญา

3.โภชนาการสมวยั



พื�นที�ผลิตอาหารลดลง > เกษตรเชงิเดี�ยว ยางพารา
ปาล์ม  ฯลฯ
การปนเป�� อน สารเคมตีกค้าง ในอาหาร
ป�ญหาภาวะโภชนาการในเด็ก เกิดภาวะซดี เตี�ย ฯลฯ
วฒันธรรมอาหารพื�นบา้นสมุนไพร ถกูทดแทนด้วย
อาหารตะวนัตก

ความสาํคัญของโครงการ

สถาบันนโยบายสาธารณะ



เจบ็ ป�วย ตาย ดว้ยโรค
หลอดเลือด เรื�อรงั
มะเรง็  1.2 ล้านคน/ป�
เกษตรกรมสีารตกค้าง
เสี�ยงอันตราย 69 %

ทกุขภาวะคนใต้

พื�นที� 44.2 ล้านไร่
ทําการเกษตร 21.7 ล้านไร่
มอิีนทรยี ์1.1 แสนไร ่

สว่นใหญ่วถีิเกษตรเชงิเดี�ยว 

ภมูสิงัคมภาคใต้

ยางพารา  ปาล์ม > 50%

พื�นที�เกษตร อาหาร ประมาณ <30%

อัตราภาวะทพุโภชนาการ/

โภชนาการเกิน ในกลุ่มวยั
การจดัระบบอาหารกลาง
วนัใน ศพด./โรงเรยีน ไม่
ไดม้าตรฐาน

โภชนาการสมวยั

ตรวจพบการปนเป�� อนสารเคมใีนอาหาร
ผกัผลไม ้สตัว ์ปนเป�� อนสารเคม ี

พื�นที�การทําเกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรยีย์งัมนีอ้ย
สถานการณด์า้นสขุาภิบาลอาหารมปี�ญหา 

อาหารปลอดภัย

สถานการณป์�ญหาระบบอาหาร ภาคใต้



เพื�อยกระดับการทําเกษตรกรรมยั�งยนื ในกลุ่มเกษตรกรที�ทําเกษตรเชงิเดี�ยว
โดยการขยายผลรูปแบบการทําเกษตรผสมผสานในสวนยางพาราแบบ ก 2,3 รูป
แบบการทําเกษตร 1 ไร ่หลายแสน สูง่านเชงินโยบาย
พื�อพฒันารปูแบบระบบการเชื�อมโยงผลผลิต (Matching Model) และกระจาย
อาหารปลอดภัยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้รโิภค โดยใชก้ลไก สหกรณก์ารเกษตรระดบั
อําเภอ ในพื�นที�อําเภอบางกลํ�าและอําเภอควนเนยีง จงัหวดัสงขลา
เพื�อพฒันาองค์ความรูใ้นการขบัเคลื�อนนโยบายและสื�อสารสาธารณะ ดา้นอาหาร
ปลอดภัยในจงัหวดัป�ตตานี
เพื�อขยายผลและผลักดนัรปูแบบการดาํเนนิงานบูรณาการระบบอาหารในองค์กรปก
ครองสวน่ท้องถิ�น จงัหวดัยะลาสูภ่ารกิจงานปกติของ หนว่ยงาน และยกระดบั
เทศบาลนครยะลาเป�นต้นแบบการจดัการระบบอาหารเพื�อสขุภาพอยา่งสมดลุ
เพื�อพฒันารปูแบบการจดัการระบบอาหาร โดยกลไกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
เพื�อแก้ป�ญหาภาวะโภชนาการในกลุ่มเดก็เล็ก เดก็นกัเรยีนและกลุ่มเปราะบาง ในภาวะ
วกิฤติ
เพื�อผลักดนัการดาํเนนิงานระบบอาหารผา่นกระบวนการจดัทํายุทธศาสตรร์ะบบ
อาหารแบบบูรณาการ ของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน (จงัหวดัป�ตตาน ียะลา
นราธวิาส)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

วัตถุประสงค์



โครงการ ขบัเคลื�อนงาน 4 เรื�องสาํคัญ  

เกษตรผสมผสานในสวนยาง 

 เกษตรผสมผสาน1 ไรห่ลายแสน 

1.ความมั�นคงทางอาหาร
อุทยานอาหารปลอดภัย
ตลาดอาหารปลอดภัย
 ระบบ matching model 

ยุทธศาสตรอ์าหารปลอดภัย

2 ความปลอดภัยของอาหาร

ตําบลบูรณาการระบบอาหาร ยะลา 
การจดัการระบบอาหารในภาวะวกิฤติ Covid

3 โภชนาการสมวยั

4 ยุทธศาสตร์
ระบบอาหาร
ระดับจงัหวดั/

กลุ่ม



ความมั�นคงทางอาหาร
พชืรว่มยาง   > model พชืรว่มยาง 10 รูปแบบ,แปลง
ต้นแบบ,หลักสตูร
เกษตรผสมผสาน  >  หลักสตูร,แหล่งเรยีนรูก้ารทําเกษตรผสม
ผสาน

อาหารปลอดภัย
ตลาดสเีขยีว ในเอกชน  ท้องถิ�น >อุทยานอาหาร ตลาดเกษตร
matching model, ระบบตลาด online 

โภชนาการสมวยั
ตําบลบูรณาการระบบอาหาร ในโรงเรยีน  ศพด.

การพฒันายุทธศาสตรร์ะบบอาหารในระดับจงัหวดั 

1.

2.

3.

4.

บทเรยีนการดําเนนิงานอาหารสงขลาที�ผา่นมา



2559-2560

สงัเคราะหร์ปูแบบพชื
รว่มยาง 10 รปูแบบ

พ.ศ.2560-2561

นาํรปูแบบไปทดลอง ใน
44 แปลง

พ.ศ.2562-2563

สงัเคราะห ์ ถอดบท
เรยีน ประเมนิทาง
เศรษฐศาสตร ์

เสน้ทางการพฒันาประเดน็เกษตรผสมผสานในสวนยาง

พ.ศ.2557-2558

หาเครอืขา่ยพชืรว่มยาง
พื�นที�ควนเนยีง

 

พ.ศ.2564-2565

ขยายผล model

สงขลามา 3 จงัหวดั



Model การทําเกษตรผสมผสานในสวน
ยาง 5 แบบ 
มีแหล่งเร �ยนรู้ 40  แปลง 
มีหลักสูตร
มีเคร �อข่ายนักว �ชาการช่วยให้คําปร �กษา
มีกลไกสมัชชาเกษตรผสผสานในสวนยาง

องค์ความรูป้ระเด็นความมั�นคงทางอาหาร : พชืรว่มยาง การเพิ�มพื�นที�อาหารปลอดภัยในสวนยาง



2559-2560

Mapping ศูนยเ์รยีนรูเ้รื�อง
อาหาร
-ประมง

-ผกั ผลไม้
-ปศุสตัว์ หลักการเกษตรปราณตี

วางระบบพฒันาเพื�อการ
เรยีนรูเ้กษตรกร
พฒันาพื�นที�ต้นแบบ

1.เกษตรและสหกรณจ์งัหวดันาํ
รูปแบบไปปรบันโยบายสง่เสรมิ
1 ไร ่1 แสน

2.ท้องถิ�นจงัหวดัผลักดนัรูป
แบบใหท้้องถิ�นนาํไปสง่เสรมิ
ชุมชน

หลักสตูร 

แหล่งเรยีนรู ้10 แปลง
ยกระดบั 1 ไร ่หลายแสน

พ.ศ.2562-2563

 

เสน้ทางการพฒันาประเดน็เกษตรผสมผสาน 1 ไร ่ 1 แสน

ศูนยเ์รยีนรูเ้กษตร
อินทรยีเ์ชงิแส
ศูนยเ์รยีนรูป้ระมง
พื�นบา้นจะนะ

พ.ศ.2557-2558

 

 
พ.ศ.2564-2565

ขยายผล model

สงขลามา 3 จงัหวดั

2561-2562



องค์ความรู ้จากการดาํเนินงานที�ผา่นมา : ความมั�นคงทางอาหาร

Model การทําเกษตร 1 ไร ่1 แสนและศูนยเ์รยีนรู ้
 บา้นควูา อําเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา
หลักสตูร แหล่งเรยีนรู ้10 แปลง



เกษตรกรรมยั�งยนื หมายถึง การทําการเกษตรที�ครอบคลมุวถีิชวีติ กระบวนการ
ผลิต การจดัการฟารม์ทกุรูปแบบตั�งแต่ การผลิต การกระจายผลผลิต และการ
บรโิภค เพื�อใหเ้กิดความสมดลุทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ�งแวดล้อมนาํไปสูก่ารพึ�ง
ตนเองของประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มคนวา่งงาน หรอืกลุ่มแรงงานที�ไดร้บัผลก
ระทบจากโควดิ และการพฒันาคณุภาพชวีติของเกษตรกรและผูบ้รโิภค โดยกา
รสง่เสรมิการ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร การทําเกษตรแบบปลอดภัย เกษตร
อินทรยี ์การใชห้ลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ในพื�นที�สวนยาง สวนปาล์มแบบ
ยั�งยนื หรอืพชืเชงิเดี�ยวอื�น ๆ รวมทั�งการทําเกษตรผสมผสาน  1 ไร ่1 แสน 

หลักคิดในการดําเนินงานความมั�นคงทางอาหาร

สอดคล้องกับโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง model  BCG



การพัฒนาระบบเกษตรผสมผสานในสวนยาง 
การพัฒนาเกษตรผสมผสานตาม model  1 ไร่ 1แสน
(ยกระดับเป�น 1 ไร่ หลายแสน)

ประเด็นหาร �อวนันี�

เกิดต้นแบบในการสร้างความมั�นคงทางอาหารระดับครัวเร �อน การทําเกษตรผสมผสาน
ในสวนยาง และ 1 ไร 1่ แสน จํานวน 150 ครัวเร �อน 

เกษตรผสมผสานในสวนยาง 120 ครัวเร �อน
เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน 30 ครัวเร �อน 

เกิดการสังเคราะห์ องค์ความรู้ 
ยกระดับเป�นข้อเสนอนโยบาบเพื�อขยายผลในวงกวา้ง

เป�าหมายโครงการ


