ความมันคงทางอาหาร : ผลการศึกษาและการขับเคลือน
นโยบายระดับชุมชนและระดับชาติ

“การขั บเคลือนยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั นคงอาหารระดั บประเทศ”
ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวข้อนําเสนอ
1. ที$มาของ พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2. กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
3. แนวทางการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์ดา้ นความมั $นคงอาหาร
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พ.ร.บ.
คณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
ครอบคลุม

ความมั $นคง
ทางอาหาร
(Food Security)

คุณภาพอาหาร
(Food Quality)

ความปลอดภัย
อาหาร
(Food Safety)

อาหารศึกษา
(Food Education)

เชือมโยง 11 กระทรวง กว่า 30 หน่วยงาน / พ.ร.บ.กว่า 30 ฉบับ
กลาโหม

คลัง
พาณิชย์

สภาความมั.นคง
แห่ งชาติ

ต่างประเทศ
มหาดไทย

พัฒนาสังคมฯ

วิทยาศาสตร์ฯ

สภาพัฒน์

อุตสาหกรรม

ศึกษาธิ การ

สนง.คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สาธารณสุข

เกษตรฯ
สนง.สุขภาพ
แห่ งชาติ
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อํานาจหน้าที$คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
ตามาตรา 10 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที$ ดังนี7
เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นอาหารของประเทศ
ความมั $นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยอาหาร

คุณภาพอาหาร

อาหารศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที$เกี$ยวข้อง
กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์

ประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ปี ละ 2 ครั7ง
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นิยาม
ตาม พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

ความมันคงด้านอาหาร
• การเข้าถึงอาหารที$มีอย่างเพียงพอสําหรับการบริโภคของประชาชนใน
ประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เหมาะสมตาม
ความต้องการ ตามวัยเพื$อการมีสุขภาวะที$ดี
• การมีระบบการผลิตที$เกื7อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา
และความคงอยูข่ องฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ
 ภาวะปกติ
 ภาวะเกิดภัยพิบตั ิ สาธารณภัยหรือการก่อการร้าย
5
อันเกี$ยวเนื$องจากอาหาร

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ผลการดําเนินงาน ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
การจัดทํา
“กรอบยุ ทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย”
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมื$อวันที$ 25 พ.ย. 2553

การประชุมคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ
เมื$อวันที$ 30 พ.ย. 2554
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายงาน ดังนี7
• ให้สภาพัฒน์ฯนํากรอบยุทธศาสตร์ผนวกเข้ากับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที$ 11
• ให้หน่วยงานที$เกี$ยวข้องจัดทําแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์และ รายงานผลการปฏิบตั ิงานในที$ประชุมต่อ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

แต่งตั7งคณะกรรมการเฉพาะเรื$องเพื$อขับเคลื$อนยุทธศาสตร์
ชุดที$ 1 คณะกรรมการด้านความมั $นคงอาหารตลอดห่วงโซ่
ชุดที$ 2 คณะกรรมการด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ชุดที$ 3 คณะกรรมการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์เพื$อสร้างความเชื$อมโยง
ด้านอาหารและโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที$ดี
ชุดที$ 4 คณะกรรมการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการ
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หัวข้อนําเสนอ
1. ที$มาของ พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2. กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
3. แนวทางการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์ดา้ นความมั $นคงอาหาร
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กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
• ความมั $นคงอาหาร

(พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ)
• คุณภาพอาหาร • ความปลอดภัยอาหาร • อาหารศึกษา

แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
• เป็ นแผนชี7 นํา
• มีการวิเคราะห์จุดเสี$ยง
แผนยุทธศาสตร์ดา้ น
อาหารของต่างประเทศ

• อาเซียน • ออสเตรเลีย
• แคนาดา
• ญี$ปุ่น
• อังกฤษ • สหภาพยุโรป
•ฯลฯ

• สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน • บูรณาการการดําเนินงาน
• มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน
• เกิดความยั $งยืน
• การวิเคราะห์สถานการณ์
• SWOT Analysis

กรอบยุทธศาสตร์ดา้ นอาหาร
วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์
ผลที$คาดว่าจะได้รบั
1 ด้านความมั $นคงอาหาร
2 ด้านคุณภาพ & ความปลอดภัยอาหาร
3 ด้านอาหารศึกษา
4 ด้านการบริหารจัดการ
ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่/ เชื$อมโยงระดับนานาชาติ
ประเทศ ชุมชน และครัวเรือน

แผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในประเทศ
• สภาพัฒน์ฯ
• สาธารณสุข
• เกษตรและสหกรณ์
• อุตสาหกรรม
• พาณิชย์
• ฯลฯ

จําเป็ นต้องมีงานวิจยั
ใหม่ๆสนับสนุ น
เพิมเติม
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มิตดิ า้ นอาหารและสุขภาพ
• การเกษตร
• แหล่งอาหาร
• การบริการ
• การผลิตอาหารที$มุ่งหมาย
เพื$อโภชนาการและสุขภาพ
• อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์
และพืชพลังงาน
• การเปลี$ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
• ปั จจัยภายนอก

อาหาร
คุณภาพ
ความปลอดภัยอาหาร
(มีผลต่อผูบ้ ริโภค และ
การค้า)

โภชนาการ
ความต้องการสารอาหาร
การบริโภคอาหาร
ภาวะโภชนาการที$ดี
ความรูด้ า้ นโภชนาการ

สุขภาพ

• ส่งเสริม
• ป้องกัน
• บําบัดรักษา
• ฟื7 นฟู

อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภัย
สุขภาวะที$ดี

ความมั $นคงด้านอาหาร
อาหารและโภชนศึกษา
วัฒนธรรมด้านอาหาร
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แผนภูมิ
ห่วงโซ่อาหาร

อาหาร
ปลอดภัย
และมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ

ผลลัพธ์

หลักเกณฑ์วิธีการที$ดี
ในการผลิต
หลักปฏิบตั ทิ ี$ดี

หลักปฏิบตั ทิ ี$ดีดา้ นสุขลักษณะ
การผลิตทางการเกษตรที$ดีและเหมาะสม
ความหลากหลายทาง โภชนาการสําหรับ
ชีวภาพของพืชและ
พืชและสัตว์
สัตว์ (พันธุกรรม)

การใช้ที$ดิน

การควบคุมและ
การป้องกันโรค
พืชและสัตว์

ประเด็นพื7นฐาน

การจัดการนํ7า
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย

วิสยั ทัศน์

ประเทศไทยผลิตอาหาร
ที$มีคุณภาพและปลอดภัย
มีความมั $นคงด้านอาหารอย่างยั $งยืน เพื$อชาวไทยและชาวโลก
วัตถุประสงค์

1. เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างยั $งยืน
2. เพื$อให้อาหารที$ผลิตในครัวเรือน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงพอ มีคณ
ุ ภาพ
ปลอดภัยและมีคณ
ุ ค่าโภชนาการ
3. เพื$อสร้างกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิจยั และเผยแพร่องค์ความรูเ้ กี$ยวกับอาหารตลอดห่วงโซ่
4. เพื$อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ
(โครงสร้างกฎหมาย ระบบสารสนเทศ และอื$นๆ)
5. เพื$อเกิดความมั $นคงด้านอาหารระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ ทั7งภาวะปกติและวิกฤต

ยุทธศาสตร์ (รวม 4 ยุทธศาสตร์, 24 กลยุทธ์, 103 แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ที$ 1 ด้านความมั $นคงอาหาร
ยุทธศาสตร์ที$ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ยุทธศาสตร์ที$ 3 ด้านอาหารศึกษา
ยุทธศาสตร์ที$ 4 ด้านการบริหารจัดการ

(10 กลยุทธ์ 41 แนวทาง)
( 6 กลยุทธ์ 33 แนวทาง)
( 5 กลยุทธ์ 17 แนวทาง)
( 3 กลยุทธ์ 12 แนวทาง)
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที$ 1 ด้านความมั $นคงอาหาร
10 กลยุทธ์ :

1. เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที$ดินและการคุม้ ครองพื7นที$การเกษตร
2. จัดการทรัพยากรนํ7า และดินเพื$อการเกษตร และป่ าชุมชน
3. สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
5. สร้างแรงจูงใจในการทําการเกษตร และเพิ$มจํานวนเกษตรกรรุน่ ใหม่
6. ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน
7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ดา้ นสินค้าเกษตรและอาหาร
8. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการ
รักษาความมั $นคงด้านอาหาร
9. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร
10. จัดระบบเพื$อรองรับความมั $นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤต
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ยุทธศาสตร์ที$ 1 ด้านความมั $นคงอาหาร
หลั กการ : เพื$อให้ประเทศไทยมีความมั $นคงด้านอาหารอย่างยั $งยืน บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื$อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ฐานทรัพยากร/
ปั จจัยการผลิต

การผลิต

• ปฏิรูป • สร้างสมดุล
• อนุรกั ษ์ • เพิ$มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

การกระจาย

• พัฒนาประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
การผลิต
ของชุมชนและครัวเรือน
• กําหนดเขตการผลิต
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์
• สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร

วิจยั พัฒนาเทคโนโลยี/ นวัตกรรม
สร้างระบบรองรับในภาวะวิกฤต
สร้างความร่วมมือในการรักษาความมั $นคงด้านอาหาร (รัฐ เอกชน และภาคประชาชน)
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที$ 2 คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
หลั กการ : ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหารเพื$อการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

และการค้าทั7งในและต่างประเทศ ซึ$งเป็ นพื7นฐานของการแก้ไขปั ญหาความยากจนของเกษตรกร
และผูท้ ี$เกี$ยวข้อง
ส่งเสริมการค้า/ การตลาด
สร้างความเป็ นธรรม และอํานวยความสะดวกในการค้า
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
สร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยให้เป็ น
มาตรฐานเดียว

การผลิตขั7นต้น
• วิจยั /พัฒนาพันธุ/์ GAP
• ฟาร์มต้นแบบ
• รวมกลุ่มเกษตรกร
• Food educator

มาตรฐานอาหาร

- มีคุณภาพ
- มีความปลอดภัย
- มีคุณค่าทางโภชนาการ

การผลิตอาหาร
ในระดับชุมชน
• วิจยั และพัฒนาองค์ความรู/้ นวัตกรรม
• แปรรูป/ ถนอมอาหาร/ลดการสูญเสีย
• วัฒนธรรมท้องถิ$น
• ยกระดับ/แหล่ง สถานีรวบรวม

สร้างระบบประกันคุณภาพ
เช่น ระบบตรวจสอบ
รับรองและห้องปฏิบตั ิการ

ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร
• เสริมสร้างความเข้มแข็ง
• ยกระดับการผลิต
• สร้างมูลค่าเพิ$ม
• เพิ$มขีดความสามารถสูส่ ากล
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การนํายุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สู่การปฏิบัติ

ความ
ปลอดภัย

อุปทาน
►ผลิตในประเทศ

การผลิต

การบริการ
/

การ
บริโภค

โภชนาการ
&สุขภาพดี

►ภัตตาคาร

►การเข้ าถึง คุณภาพ/ความ
หลากหลาย
►ร้ านอาหาร ►ความรู้
อาหารนําเข้ า
- Primary Product ►รถเร่ /รถเข็น ►พฤติกรรม
- การกิน/สุขอนามัย
►โรงเรี ยน
- OTOP
- วิถีชีวติ /ออกกําลังกาย
►ครอบครั ว
- Industrial

►ตลาดสด/ร้ านชํา

บนพืน= ฐานของข้ อมูลข่ าวสาร มาตรฐาน และองค์
ความรู้
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ที$ 3 ด้านอาหารศึกษายด้านอาหาร
ยุทธศาสตร์ยุทที$ ธศาสตร์
2 คุณภาพและความปลอดภั
หลั กการ : เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจยั เพื$อให้เกิดความรู ้ ความตระหนัก ในการใช้
ทรัพยากรเพื$อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที$พึงประสงค์ในการ
บริโภคอาหาร
วิจยั พัฒนา

ผลลัพธ์

 การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้
 การรวบรวมองค์ความรู ้

หลักปฏิบตั ทิ ี$ดี

 เผยแพร่องค์ความรูแ้ ก่ผเู ้ กี$ยวข้อง
 การนําความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

พื7นฐาน

ถ่ายทอดความรู ้
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ยุทธศาสตร์ที$ 4 ด้านการบริหารจัดการ
หลักการ : พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดทั7งห่วงโซ่อาหารอย่างเป็ นระบบให้มี
ความเหมาะสม สร้างความเข้ม แข็ งของการดําเนิ นงานทุ ก ภาคส่ว น ให้สามารถรองรับ การ
เปลี$ ย นแปลงของกระแสโลกาภิ วั ต น์ รองรั บ ภั ย คุ ก คามต่ า งๆ ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล
1. ปรับปรุง และ
เสริมความเข้มแข็ง
โครงสร้างองค์กร
ในห่วงโซ่
• ทบทวนภารกิจของ
หน่วยงานที$เกี$ยวข้อง
• สร้างกลไกเชื$อมโยง
หน่วยงานที$เกี$ยวข้อง
• สนับสนุนการกระจาย/
มอบหมายอํานาจให้
ครอบคลุม

• พัฒนา/ปรับปรุง กฎหมาย
ที$เกี$ยวข้องด้านอาหาร
• ติดตาม/ประเมิน อุปสรรค
จากการใช้กฎหมาย
• ส่งเสริมการบังคับใช้
กฎหมาย

2. พัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมาย
ในห่วงโซ่

3. พัฒนา
ฐานข้อมูลและ
การจัดการ
• สนับสนุนการเชื$อมโยง/
ใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
• ระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหาร
• พัฒนาระบบเตือนภัยด้าน
อาหาร
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ผลที.คาดว่ าจะได้ รับ
(1) มีฐานทรั พยากรในการผลิตอาหารที.สมบูรณ์ และยั.งยืน
(2) ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที.เข้ มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการ
จัดการอาหารที.เป็ นธรรม สร้ างรายได้ ให้ แก่ เศรษฐกิจของประเทศและ
ท้ องถิ.น
(3) ผู้บริโภคเข้ าถึงอาหารที.มีคุณภาพ และปลอดภัย มีคุณค่ าทางโภชนาการ
(4) มีกลไกและระบบการจัดการที.มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองได้
ทัง= ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
(5) สร้ างความเชื.อมั.นให้ กับอาหารส่ งออก เพิ.มศักยภาพและขยายโอกาส
ด้ านการตลาดผ่ านทางวัฒนธรรมและคุณค่ าทางโภชนาการ
18
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หัวข้อนําเสนอ
1. ที$มาของ พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2. กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
3. แนวทางการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์ดา้ นความมั $นคงอาหาร
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ประเด็นการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์
ด้านความมัน คงอาหาร
1. การจัดการที$ดิน และคุณภาพที$ดินเพื$อการผลิตอาหาร
2. การจัดการนํ7า ป่ าไม้ และป่ าชายเลน เพื$อการผลิตอาหาร
3. ความสมดุลระหว่างพืชอาหาร (คนและสัตว์) และพืชพลังงาน
4. การวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพ
การผลิตอาหาร
พันธุพ์ ืช/พันธุส์ ตั ว์
โภชนาการพืช/สัตว์
การควบคุมป้องกันโรค
การลดการสูญเสียอาหาร
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร รวมถึงเครือ$ งจักรกล

20

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

ประเด็นการขับเคลื$อนยุทธศาสตร์
ด้านความมัน คงอาหาร
5. การเพิ$มมูลค่าและคุณค่าของอาหาร ทั7งในระดับครัวเรือน
ชุมชน และอุตสาหกรรม
6. ความเชื$อมโยงของการผลิตอาหารและการตลาด
7. ความมั $นคงอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน
8. การพัฒนากําลังคนเพือ$ การผลิตอาหาร
9. การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน
10. การบริหารจัดการด้านอาหาร
ในภาวะวิกฤต
21
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การเกษตรทีประสบความสําเร็จแบบยังยืน*
ห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปสงค์
รู้ ความต้ องการ
& เข้ าใจตลาด

• ทําการเกษตรให้ เป็ นอาชีพที.ม. ันคง
• มีแผนอาชีพในระดับชุมชน
• ส่ งเสริมให้ เกษตรกรเป็ น
Food Educator
• มีการต่ อยอดผลผลิต/ International
เพิ.มมูลค่ า
Trade
OTOP

* From :TRF

Interface

ภาคการเกษตรที.เข้ มแข็ง
•
•
•
•
•

Product (Quality/ Safety)
Price
Place
Promotion
Timely (Seasonal)

SME

80 %

20 %

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การเกษตรทฤษฎีใหม่
การแบ่งพื7นที$ทาํ กิน
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

พืชผักและผลไม้

บ้ าน /พืชสวนครั ว
และสัตว์

ปลูกข้ าว
(เลีย= งปลาในนาข้ าว)

สระกักเก็บนํา=
และเลีย= งสัตว์ นํา=

ที.มา :http://www.kasetporpeang.com

(ร่ าง)แนวทางขับเคลือนแผนยุทธศาสตร์ ด้านความมันคงอาหารในระดับชุมชน/ประเทศ
เป้าหมาย
เป้าหมาย : เพือความมันคงด้ านอาหารของประเทศ / ท้ องถิน / ชุมชน อย่ างยังยืน
ก. การ
1. ทีดนิ
วางแผน
การใช้ ท ีดิน • คุณภาพดิน • การใช้ ท. ดี ิน
• Zoning
• การอนุรักษ์
และนํา/
• การเป็ นเจ้ าของ

3. การจัดการทรั พยากร
นํา/ /ดิน/ป่ าชุมชน เพืออาหาร

2. นํา=
• คุณภาพนํา= • ระบบชลประทาน
• การจัดการนํา= แล้ ง/นํา= ท่ วม
• การจัดการนํา= เพื.อการเกษตร/อาหาร

บนพืนฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง + เกษตรทฤษฎีใหม่

ข. วางแผน/ 4. โภชนาการพืช/สัตว์
เพิ.ม
ประสิทธิ • เก็บและรวบรวมพันธุ์พืช/
พันธุ์สตั ว์
ภาพ
การผลิต • ผลิตและสํารองปุ๋ย

• ผลิตและจัดเก็บอาหารสัตว์

ค. ระบบ
เชื.อมโยง
การผลิต
และ
การตลาด

5. การควบคุม
ป้องกันโรค

6. การพัฒนา
กําลังคน

7. การสนับสนุนของภาครั ฐ
/เอกชน/สถาบันการศึกษา

• เพิ.มปริมาณ/คุณภาพ
เกษตรกร/ผู้แปรรูป
• องค์ ความรู้

• การเข้ าถึงแหล่ งทุน
• ส่ งเสริมเกษตรกรเป็ น
Food Educator
• วิจัยพัฒนาพันธุ์พืช/ สัตว์
• การอนุรักษ์ พนั ธุ์พืช/ สัตว์

 GAP
 IPM
 การใช้ สารเคมีและยาสัตว์ อย่ างถูกต้ อง

8. การรวมกลุ่ม/ธุรกิจเกษตร 9. การพัฒนาระบบการส่ งเสริมและบริการ
•
•
•
•

การแปรรูป/สร้ างมูลค่ าเพิ.ม
การขนส่ ง/การกระจาย
ตลาด (ผู้ผลิตพบผู้ขาย)
ธุรกิจเกษตรเพื.อสังคม

ผลิตอะไร ผลิตเท่ าไร ผลิตอย่ างไร
เข้ าถึงหรือไม่ พอเพียงหรือไม่
ถูกหลักโภชนาการหรือไม่

ด้ านการเกษตรในชุมชนอย่ างบูรณาการ

10. การวิจัย
ระบบการเกษตร
เพื.ออาหารครบวงจร

ง. การ
11. การบริโภคในภาวะปกติ
12. การจัดการภาวะวิกฤติ
บริโภค
• การบริโภคผลิตภัณฑ์ ในชุมชน
บริโภคปลอดภัย
การสํารอง
อาหาร
ขนส่ ง
กระจาย
• การเก็บสํารองอาหาร เช่ น ยุ้งฉาง
ถูกหลัก
อาหาร
•
การเข้
า
ถึ
ง
อาหารที
.
ม
ี
ค
ุ
ณ
ค่
า
ทางโภชนาการ/ปลอดภั
ย
/พอเพี
ย
ง
โภชนาการ
ในชุมชน
การพัฒนาระบบพืนฐานการวางแผนระบบอาหารสํารองในระดับชุมชน/ประเทศ

จ. การวัด ผลสัมฤทธิb/
วิเคราะห์ /ประเมินผล

13. เครื. องชีว= ัดความมั.นคง
ด้ านอาหาร
ระดับประเทศ/ท้ องถิ.น/ชุมชน

14. ระบบ IT ฐานข้ อมูล
ที.ดิน/ แหล่ งนํา= /ปั จจัยการผลิต/ทุน/
ความรู้/ราคาสินค้ า/จํานวนเกษตรกร/
ข้ อมูลข่ าวสาร/องค์ ความรู้/
ระบบเครือข่ าย

15. ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผล
ผลกระทบต่ อนโยบายรัฐ/ เอกชน ต่ อ
ความมัน คงด้ านอาหารของชุมชน
การนําเครืองมือไปติดตาม
การประเมินผล Policy Evaluation
การตัดสินใจทางนโยบาย
(Policy Advocacy)
การนําไปปฏิบัติ
(Policy Implementation)

(ตัวอย่ าง) ความมัน คงด้ านอาหารตลอดห่ วงโซ่ ในระดับพืน+ ทีแ ละชุ มชน (Food Security)

การบริการพืน+ ฐาน

(การเกษตร การศึกษา มหาดไทย และอืนๆ)

ระบบสนับสนุน
เมนู / กิจกรรม
• ดิน
• นํา+
• พันธุ์พชื / พันธุ์สัตว์
• การขนส่ ง
• สิ นเชือและการตลาด

• การฝึ กอบรม
• ทุน
• การแก้ ปัญหาต่ างๆ
• เกษตรกรพีเ ลีย+ ง

ทําหน้ าทีเ กือ+ หนุน
แนะนําการดําเนินงาน
(Facilitator)

Interface
(หน่ วยงานทีจดั หาการบริ การ / ผู้นําชุมชน)
• เป้ าหมาย & แผนการดําเนินงาน
• การนําไปปฏิบัติ
• การติดตามและประเมินผล
ผู้นําชุ มชน
ครอบครัว
ปัจเจกบุคคล

เป้ าหมายและตัวชี+วดั
ด้ านความมัน คงอาหารในชุ มชน

อาสาสมัครการเกษตร
(1:10 ครัวเรือน)

Kraisid Tontisirin, Mahidol University
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