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พลงัแห่งการเปลี่ยนแปลงในระบบอาหาร 
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ภำควิชำวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

วิทยำลยัวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรังสิต 

1. บทน า 

 ระบบอำหำรและกระบวนกำรผลิตอำหำรของโลกในปัจจุบนั ตกอยู่ภำยใตก้ำรผูกขำดของกลุ่มทุน
อุตสำหกรรมทั้งบรรษทัขำ้มชำติและกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศ ตั้งแต่ระบบกำรผลิตท่ีผูกขำดปัจจยักำรผลิต ทั้ง
เมล็ดพนัธุ์ สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืช ปุ๋ ยเคมี กำรเขำ้ไปครอบง ำทั้งสถำนบนักำรศึกษำและสถำบนัวิจยัทดลอง ใน
รูปแบบควำมร่วมมือและกำรให้ทุนวิจยั ไปจนถึงระบบตลำดอำหำร แมก้ระทัง่ตลำดทอ้งถ่ินซ่ึงเคยเป็นตลำดท่ี
แลกเปล่ียนซ้ือขำยสินคำ้อำหำรเกษตรท่ีผลิตจำกชุมชนทอ้งถ่ินเอง ไม่ว่ำจะเป็น ขำ้ว ผกั ปลำ ผลไม ้ไข่ เน้ือไก่ 
เน้ือหมู ฯลฯ  ก็ถูกแทนท่ีและยึดครองจำกอำหำรท่ีมำจำกระบบเกษตรอุตสำหกรรม ทั้งจำกกำรท ำเกษตรและ
เล้ียงสัตวแ์บบพนัธะสัญญำจำกบริษทัขนำดใหญ่ กำรแปรรูปอำหำรผ่ำนโรงงำนอุตสำหกรรม แลว้น ำสินคำ้มำ
ขำยกระจำยผำ่นหำ้งสรรพสินคำ้ ซูเปอร์มำร์เกต ร้ำนคำ้ยอ่ย ท่ีเป็นตลำดแบบโมเดร์นเทรด จนท ำใหรู้ปแบบและ
ทำงเลือกในกำรซ้ือสินคำ้และบริโภคอำหำรถูกครอบครองโดยทุนขนำดใหญ่ กระจำยลงไปสู่ประชำชนทั้งใน
เมืองและชนบท รวมทั้งลงไปสู่อำหำรของเด็ก ๆ ในโรงเรียน  
 เม่ือระบบอำหำรไดถู้กครอบครองทั้งกำรผลิตและตลำดดว้ยบรรษทัอุตสำหกรรมอำหำรแลว้ กำรขยำย
รุกคืบเขำ้มำมีส่วนแบ่งกำรตลำดอำหำรเกือบทั้งหมด ท ำใหเ้สรีภำพของผูบ้ริโภคในกำรเลือกอำหำรจะลดนอ้ยลง
ไปเร่ือย ๆ จำกอำหำรท่ีอุดมไปด้วย ผกัสมุนไพร ธัญพืช จำกกำรเกษตรแบบเดิมท่ีไม่ใช้สำรเคมีและพึ่งพิง
ธรรมชำติ  มำเหลือแต่อำหำรท่ีมำจำกระบบกำรเกษตรและกำรผลิตท่ีใช้สำรเคมีเขม้ขน้ กำรใช้ฮอร์โมนตั้งแต่
กำรปลูก กำรเล้ียงสัตว ์กำรเก็บรักษำ กำรถนอมอำหำร ไปจนถึงกำรแปรรูป ท ำให้อำหำรเต็มไปดว้ยสำรเคมีท่ี
อนัตรำยต่อสุขภำพ นอกจำกนั้นยงัไดท้ ำลำยคุณค่ำอำหำรทั้งทำงโภชนำกำร ควำมสด ควำมอร่อย 
 ในสภำพดังกล่ำวน้ี กำรปรับเปล่ียนเฉพำะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในระดับบุคคลไม่สำมำรถท่ีจะ
น ำไปสู่กำรกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงควำมเหล่ือมล ้ำและควำมไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรและระบบอำหำรท่ี
กลุ่มบรรษทัอุตสำหกรรมอำหำรยงัสำมำรถควบคุมและก ำหนดผ่ำนนโยบำยของรัฐได ้กำรสร้ำงประชำธิปไตย
ทำงอำหำรของประชำชน ซ่ึงเป็น “อ ำนำจในกำรให้ไดม้ำซ่ึงอำหำรท่ีหลำกหลำยตำมวฒันธรรม มีคุณค่ำ และ
ปลอดภยั อยู่ในมือของประชำชน ไม่ว่ำจะเป็นผูห้ญิง ผูช้ำย ชุมชนทอ้งถ่ิน กลุ่มชำติพนัธุ์ เกษตรกร แรงงำน 
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ประชำชนท่ีอำศัยอยู่ในเมือง หรืออยู่ในภำคกำรผลิตต่ำง  ๆ ท่ีไม่เก่ียวกับเกษตรกรรมอำหำร และเป็น
กระบวนกำรแสดงออกซ่ึงสิทธิในอำหำร (Right to Food) และกำรจดักำรอำหำรตอ้งเป็นของประชำชน ตั้งแต่
กระบวนกำรผลิตมำจนถึงกำรบริโภค ตั้งแต่กำรมีสิทธิครอบครอง/หรือสิทธิในกำรครอบครอง/หรือสิทธิในกำร
จดักำรท่ีดิน แหล่งน ้ำ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรผลิต กำรกระจำยอำหำร กำรก ำหนดมำตรฐำนของอำหำร 
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลและท่ีมำของอำหำร ไปจนถึงกำรบริโภคอำหำร และนโยบำยท่ีเก่ียวกบัเกษตรกรรมและอำหำร 
หรืออีกนัยหน่ึง รำษฎรได้กลำยเป็นประชำชนท่ีมีอ ำนำจในด้ำนอำหำรหรือ Food Citizenship”1 จะเป็นพลงั
ส ำคญัท่ีก่อใหเ้กิดกำรเปลี่ยนระบบอำหำรท่ีเป็นธรรม 
 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่ำนมำประเทศไทยมีกำรขยำยเติบโตของตลำดสีเขียวท่ีเป็นตลำดทำงเลือกอำหำร
ปลอดภยัในอตัรำท่ีเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นไดจ้ำกกำรเพิ่มขึ้นของร้ำนคำ้กรีน กำรออกร้ำนจดัตลำดสีเขียวประจ ำเดือน                                                      
มีรำยกำรสินคำ้สีเขียวเขำ้ไปอยูใ่นซูเปอร์มำร์เก็ตของหำ้งสรรพสินคำ้ กำรเปิดตลำดสีเขียวผำ่นช่องทำงออนไลน์
ใหผู้บ้ริโภคไดมี้กำรสั่งซ้ือสินคำ้และกำรสั่งล่วงหนำ้ (pre-order) ในช่องทำงกำรตลำดแบบออนไลน์ สะทอ้นให้
เห็นถึงควำมต่ืนตวัของกลุ่มผูบ้ริโภคในเร่ืองสุขภำพและส่ิงแวดลอ้มจำกอำหำรปลอดภยั นอกจำกนั้นยงัรูปแบบ
กำรจดัทวัร์ เช่น กำรจดัทวัร์สวนส้มอินทรียข์องมูลนิธิชีวิตไท เพื่อเขำ้ไปชมแปลงและกระบวนกำรผลิตทั้งหมด
ของเกษตรกร ซ่ึงนอกจำกจะท ำให้ผูบ้ริโภคมีควำมมั่นใจในผลผลิตแบบอินทรีย์แล้ว อีกด้ำนหน่ึงก็ท ำให้
ผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้ถึงพิษภยัของกำรใชส้ำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชในระบบเกษตรเคมี 
 กำรเกิดขึ้นของตลำดอินทรียห์รือ “ตลำดเขียว” ดงักล่ำว นบัวำ่เป็นควำมต่อเน่ืองจำกควำมพยำยำมท่ีจะ
เช่ือมต่อระหว่ำงกลุ่มผูผ้ลิตอำหำรอินทรียก์บักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีควำมต่ืนตวัท่ีเร่ิมสนใจอำหำรอินทรียท่ี์สำมำรถ
ตอบโจทยใ์นเร่ืองสุขภำพและอำหำรเชิงวฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักำรเร่ิมขยำยตวัของกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยท่ี
ตอ้งกำรสร้ำงและขยำยตลำดเพื่อรองรับผลผลิตอำหำรอินทรียเ์ป็นกำรเฉพำะ ซ่ึงจำกเดิมเกษตรกรน ำผลผลิตไป
ขำยในตลำดกระแสหลกัท่ีผูบ้ริโภคยงัขำดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงอำหำรอินทรียก์บัอำหำร
กระแสหลักท่ีมีรำคำท่ีถูกกว่ำ เน้นกำรขำยท่ีมีปริมำณมำกกว่ำ ผู ้ขำยไม่ใช่ผู ้ผลิตโดยตรงหำกแต่เป็น
ผูป้ระกอบกำรและอำหำรอินทรียม์กัมีปริมำณไม่มำก เนน้กำรผลิตท่ีมีควำมหลำกหลำยของผลผลิต หมุนเวียน
ตำมฤดูกำล สินคำ้หลำยอย่ำงเป็นอำหำรพื้นบำ้น และเป็นไปตำมฤดูกำลและท่ีส ำคญัเกิดจำกกำรผลกัดันของ
เกษตรกรและผูบ้ริโภค  ซ่ึง “ตลาดอนิทรีย์” ไม่เพียงแต่เป็นพื้นท่ีและกลไกในกำรกระจำยสินคำ้แต่คือพื้นท่ีสร้ำง
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงเกษตรกรผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรผลกัดันเชิงนโยบำยในหลำย
ระดบัซ่ึงเป็นจุดตั้งตน้หน่ึงท่ีสำมำรถสะทอ้นภำพของ “พลเมืองอาหาร” ในหลำยระดบั 

 
1 วิฑูรย ์เล่ียนจ ำรูญ มูลนิธีชีววิถี ค  ำอภิปรำยน ำเร่ือง "ประชำธิปไตยทำงอำหำร (Food Democracy)" เน่ืองในงำนสมชัชำควำม
มัน่คงทำงอำหำร 20 สิงหำคม 2558 : https://biothai.net/node/29032 
 

https://biothai.net/node/29032
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 กำรเช่ือมโยงผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิตในระบบอำหำรปลอดภยั เป็นส่วนส ำคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งเกิดควำมตระหนักและมีจิตส ำนึกเปล่ียนแปลงเป็นพลเมืองอำหำรท่ีมีควำมเขำ้ใจในโลกำภิวฒัน์ของ
ระบบอำหำรท่ีในปัจจุบนัปัจจยักำรผลิตและตลำดอำหำรตกอยู่ในก ำมือของทุนขนำดใหญ่ โดยใชน้โยบำยของ
รัฐเป็นเคร่ืองมือในกำรก ำกบั  

 รำยงำนช้ินน้ีเป็นกำรศึกษำกรณีกำรท ำตลำดอินทรียท่ี์เช่ือมโยงระหว่ำงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ตลอดจน
ควำมพยำยำมท่ีจะผลกัดนัให้ผูบ้ริโภคเขำ้มำเป็น พลเมืองอำหำร ท่ีมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ดูแลแกไ้ขปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกำรเป็นพลเมืองท่ีต่ืนตวัท่ีจะร่วมผลกัดนัให้เกิดกำรแกไ้ขปัญหำทั้งในระดบันโยบำยและ
โครงสร้ำง ใน 4 กรณีศึกษำ ไดแ้ก่ 
  1. โครงกำรอำหำรปันรัก อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 
  2. ครัวใบโหนด อ ำเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลำ 
  3. ร้ำนอำหำรไร้สำรพิษ “Health Me Healthy Delivery กรุงเทพมหำนคร 
  4. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรียร์ำยยอ่ย อ ำเภอสนำมชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
 วิธีกำรกำรศึกษำ ใชก้ำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยมีควำมสนใจในประเด็นกำรจดัท ำ
ตลำดสีเขียวหรืออำหำรปลอดภยัท่ีไม่ได้ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคท่ีต่ืนตวัเฉพำะปัญหำสุขภำพของตนเองของ
ครอบครัว และปัญหำส่ิงแวดลอ้มเท่ำนั้น แต่เป็นกำรท ำตลำดอำหำรปลอดภยัท่ีท ำให้ผูบ้ริโภคไดเ้ขำ้ใจถึงปัญหำ
และผลกระทบตลอดห่วงโซ่ของระบบเส้นทำงอำหำร และสร้ำงองคค์วำมรู้ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคออก
มำร่วมช่วยกนัขบัเคล่ือนกบัผูผ้ลิตให้เกิดพลงัของกำรเปล่ียนแปลงในตลอดห่วงโซ่อำหำร ตั้งแต่ปัญหำระดบั
โครงสร้ำงนโยบำยลงมำจนถึงระดบัชุมชน ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 
2. กรณีศึกษาอาหารปันรัก 

 จากซ้ืออาหารทะเลฝาก….เป็นปันรักผ่านอาหาร 
  จำกกำรท่ี ศุภวรรณ ชนะสงครำม อดีตเจำ้หนำ้ท่ีและผูป้ระสำนงำนโครงกำรองคก์ำรพฒันำเอกชน
ในพื้นท่ีชุมชนประมงพื้นบำ้น อ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ ไดมี้กำรน ำอำหำรทะเลจำกพื้นท่ีท ำงำนมำเป็นของ
ฝำกให้เพื่อนพี่นอ้งในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ และบริเวณใกลเ้คียงในพื้นท่ีอ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 
ท่ีมีควำมตอ้งกำรอำหำรทะเลท่ีสดปลอดภยั เพื่อนพี่นอ้งผูบ้ริโภคซ่ึงยินดีท่ีจะจ่ำยเงินเพื่อใหไ้ดอ้ำหำรท่ีปลอดภยั
มีคุณภำพ จึงขอใหป้รับเป็นกำรน ำอำหำรทะเลมำขำยให้แทน แรกเร่ิมยงัเป็นลกัษณะคลำ้ยฝำกซ้ือและซ้ือขำยกนั
ในรำคำเท่ำทุน แต่ต่อมำเพื่อนพี่นอ้งผูบ้ริโภคมีควำมยนิดีท่ีจะจ่ำยเพิ่มขึ้น เพื่อใหมี้ก ำไรบำ้งจำกส่วนต่ำงของกำร
ซ้ือขำย จึงไดมี้กำรน ำเงินรำยไดท่ี้เกิดขึ้นมอบให้แก่กองทุนมหำวิทยำลยัชำวบำ้นลำนหอยเสียบ อ ำเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลำ เพื่อท่ีชำวบำ้นจะไดน้ ำไปใช้ในกิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝ่ังทะเลในพื้นท่ี จำกควำม
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ร่วมมือระหว่ำงชำวประมงพื้นบำ้นมหำวิทยำลยัชำวบำ้นลำนหอยเสียบ กบัเจำ้หนำ้ท่ีองคก์รพฒันำเอกชนกลุ่ม
ออมทรัพยน์กัพฒันำภำคใต ้ท่ีตอ้งกำรใหผู้บ้ริโภคไดเ้รียนรู้และเขำ้ใจถึงท่ีมำของอำหำรท่ีปลอดภยั และมีโอกำส
ได้เป็นส่วนหน่ึงในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม และสมำคมผูบ้ริโภคสงขลำ ท่ีมีควำมสนใจและก ำลงัศึกษำ
แนวทำงท ำธุรกิจเพื่อสังคม จึงร่วมกนัพฒันำรูปแบบกำรกำรด ำเนินกำรปันรักให้เป็นธุรกิจและร่วมกันก่อตั้ง 
“โครงกำรอำหำรปันรัก” ขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่เดือนตุลำคมปี พ.ศ. 2547 โดยหลกัคิดส ำคญัของโครงกำร 
นอกจำกจะท ำให้ผูบ้ริโภคไดรั้บประทำนอำหำรตำมฤดูกำลท่ีสด ปลอดภยัและไม่เป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ใน
รำคำท่ียุติธรรมแลว้ ยงัมีเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรให้ผูบ้ริโภคได้เรียนรู้และเขำ้ใจถึงกระบวนกำรผลิตอำหำรของ
ชำวประมงพื้นบำ้นท่ีไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและสังคม ตลอดจนกำรสนบัสนุนให้
ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมส่งเสริม สนบัสนุนเกษตรกรรำยยอ่ยในกำรดูรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 ปันรัก: อาหารทะเลปลอดภัยจากชาวประมง 
  โครงกำรปันรัก ไม่มีหนำ้ร้ำนในกำรขำยสินคำ้ แต่ใชร้ะบบสมำชิกในกำรท ำกำรตลำด โดยเร่ิมจำก
ฐำนกลุ่มเพื่อนพี่นอ้งผูบ้ริโภคเดิมท่ีได้ซ้ือขำยมำกนัก่อนจะจดัตั้งเป็น “โครงกำรอำหำรปันรัก” และมีกำรขยำย
สมำชิกไปสู่อำจำรยใ์นมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ท่ีเคยมีกำรท ำกิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล
ร่วมกนัมำก่อน ตลอดจนกำรขยำยออกสู่ผูส้นใจอ่ืน ๆ ท่ีมีกำรแนะน ำต่อ ๆ กนัไป จนทำ้ยท่ีสุดขยำยออกสู่วง
กวำ้งผ่ำนเฟสบุค อำหำรปันรัก: ตลำดอำหำรส ำหรับผูรั้กสุขภำพและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะใช้ในกำรส่ือสำร
ประชำสัมพนัธ์กิจกรรมและอำหำรของโครงกำรส ำหรับคนทัว่ไป แต่ส ำหรับกำรประกำศเร่ืองรำยกำรสินคำ้และ
อ่ืน ๆ จะประกำศเฉพำะในกล่องขอ้ควำมกลุ่มในเฟสบุค และในไลน์ส ำหรับสมำชิก 
  กำรตลำดตั้งแต่แรกเร่ิมของโครงกำรปันรัก จะไม่มีกำรวำงขำยหน้ำร้ำน แต่จะเร่ิมตน้จำกกำรท่ี
โครงกำรประกำศและรวบรวมรำยกำรสินคำ้จำกสมำชิก แลว้ส่งให้ตวัแทนของผูผ้ลิตท่ีเป็นชำวประมงพื้นบำ้น
ของมหำวิทยำลยัชำวบำ้นลำนหอยเสียบ จ ำนวน 3 คน เป็นผูร้วบรวมและจดัเตรียมผลผลิต โดยแต่ละคนแบ่ง
งำนกนัท ำ ตั้งแต่กำรรับผิดชอบตม้ปูและกั้ง รับผิดชอบตดัแต่งปลำ และเป็นตวัส ำรองในกำรช่วยรวบรวมสินคำ้
เพิ่มเติม โดยทำงโครงกำรจะเป็นผูช่้วยในกำรจดักำรบรรจุภณัฑ์ และเป็นผูน้ ำมำส่งให้ผูบ้ริโภค โดยเป็นกำร
น ำส่งท่ีโครงกำรก ำหนดจุดนดัหมำยภำยในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ สัปดำห์ละ 1 คร้ัง แลว้ผูบ้ริโภคตอ้งมำ
รับสินคำ้ดว้ยตวัเอง ส ำหรับกำรก ำหนดรำคำนั้น จะค ำนวณจำกรำคำตน้ทุนท่ีซ้ือขำยกนัในชุมชนประมงแลว้
บวกก ำไร กำรตั้งรำคำนั้นจะเปรียบเทียบใหใ้กลเ้คียงกบัรำคำอำหำรทะเลท่ีขำยในตลำดหำดใหญ่ 
  อำหำรปันรักเป็นอำหำรทะเลท่ีจบัจำกธรรมชำติตำมฤดูกำล จึงเป็นกำรยำกท่ีจะคำดหมำยประมำณ
กำรณ์ชนิดและปริมำณของผลผลิตท่ีชำวประมงพื้นบำ้นจะจบัได้มำในแต่ละคร้ังในวนัท่ีนัดหมำยซ้ือขำย ซ่ึง
สินคำ้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งกำรในบำงคร้ังชำวประมงอำจก็จะจบัมำไม่ไดเ้ลย โครงกำรจึงปรับวิธีกำรสั่งอำหำรทะเล 
ดว้ยกำรใช้ค  ำว่ำ “ปลำทำงเลือก” โดยสมำชิกท่ีสั่งรำยกำรน้ีจะตอ้งยอมรับกำรจดัสรรปลำจำกโครงกำรไม่ว่ำ
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ชำวประมงจบัปลำชนิดใดได ้โครงกำรมีสิทธิในกำรแบ่งปัน แต่สมำชิกท่ีสั่งรำยกำรน้ีจะไดสิ้ทธิพิเศษคือ หำก
ปลำท่ีไดม้ำมีไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรให้สมำชิกทุกรำย สมำชิกรำยอ่ืนซ่ึงสั่งระบุชนิดปลำมำอย่ำงเฉพำะเจำะจง 
จะถูกเรียงล ำดบัไวท้ำ้ยสุด สมำชิกท่ีสั่ง “ปลำทำงเลือก” จะไดรั้บกำรจดัสรรใหใ้นอนัดบัแรก 
  กำรสร้ำงรำยกำร “ปลำทำงเลือก” น้ี ส่งผลใหส้มำชิกท่ีส่วนใหญ่เป็นคนเมือง และรู้จกัเฉพำะปลำท่ี
มีขำยในทอ้งตลำดเพียงไม่ก่ีชนิด เช่น ปลำกะพง ปลำเก๋ำ ปลำกระบอก ปลำจำระเม็ด ปลำทู เป็นตน้ ไดรู้้จกัและ
ลิ้มรสปลำตำมฤดูกำลอีกหลำยชนิด เช่น ปลำโฉมงำน ปลำนวลจนัทร์ทะเล ปลำน ้ำดอกไม ้ปลำสีกุน ปลำสีเสียด 
ฯลฯ เป็นกำรช่วยฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและสร้ำงควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรอำหำร 
  ปัจจุบนัโครงกำรอำหำรปันรักมีสมำชิกอยู่ในกลุ่มไลน์ประมำณ 470 คน และมีสมำชิกท่ีสั่งซ้ือ
อำหำรทะเลจำกโครงกำรประมำณสัปดำห์ละ 40-50 คน โดยปกติจะมีกำรจดัส่งและขำยอำหำรอยู่ 3 สถำนท่ี 
ไดแ้ก่ กำรส่งสินคำ้ท่ีสมำชิกสั่งล่วงหนำ้ บริเวณหนำ้ธนำคำรไทยพำณิชย ์มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ทุกวนั
พุธ ซ่ึงเด่ียวน้ีไดมี้กำรเพิ่มกำรใหบ้ริกำรน ำส่งถึงบำ้นโดยนกัศึกษำของมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ทั้งน้ีสมำชิก
ผูส้ั่งซ้ือสินคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำส่งเอง นอกจำกน้ีโครงกำรยงัไดมี้กำรออกร้ำนคำ้ใน
ตลำดทำงเลือกในอ ำเภอหำดใหญ่อีกเดือนละ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ ตลำด Fin ดีอยู่ดี ทุกวนัอำทิตยส์ัปดำห์แรกของเดือน 
และตลำด Fin Market ทุกวนัอำทิตยส์ัปดำห์ท่ีสำมของเดือน โครงกำรไดมี้กำรขยำยพื้นท่ีของผูผ้ลิตออกไปและ
สินคำ้ท่ีน ำมำขำยในโครงกำรปันรักมำกขึ้น จำกผลผลิตเดิมท่ีไดม้ำจำกชำวประมงใน อ ำเภอจะนะเป็นพื้นท่ีหลกั 
ขยำยออกไปสู่พื้นท่ีต ำบลม่วงงำม อ ำเภอสิงหนคร ซ่ึงเป็นชำวประมงท่ีเคยร่วมต่อสู้เร่ืองเรือกระตกัป่ันไฟมำ
ดว้ยกนั และแพชุมชนช่องฟืน ต ำบลเกำะหมำก อ ำเภอปำกพยูน ซ่ึงเคยเป็นพื้นท่ีท ำงำนของโครงกำรแลใตแ้ละ
สมำคมรักษท์ะเลไทยในอดีต ท ำให้สินคำ้ของโครงกำรมีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น จำกเดิมพื้นท่ีจะนะท่ีขำย
ปูตม้ก็เพิม่เป็นเน้ือปูแกะพร้อมทำน ซ่ึงไม่คิดวำ่จะขำยไดเ้พรำะรำคำสูง และยุง่ยำกในกำรควยคุมจดักำรน่ึง แกะ 
ใหมี้คุณภำพสะอำดถูก ทำงม่วงงำมก็มี กุเลำหอมม่วงงำม เป็นปลำกุเลำเคม็ท่ีพฒันำมำจำกสูตรของอ ำเภอตำกใบ 
จงัหวดัปัตตำนี นอกจำกน้ีในพื้นท่ีม่วงงำมยงัมีกุง้แชบ๊วย และปลำทู ส่วนพื้นท่ีแพช่องฟืน นอกจำก จะมี ปลำขี้
เก๊ะ ปลำแห้ง ปลำแมว แลว้ ยงัมีปลำหยองเพิ่มขึ้น รวมถึงอำหำรพร้อมทำนอ่ืน ๆ เช่น ขำ้วเหนียวคลุกมะพร้ำว
หนำ้ปลำแหง้ หนำ้กุง้หวำน หนำ้น ้ำพริกมะขำม ขำ้วมนัแกงกุง้ 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมำภำพ : เพจ อำหำรปันรัก : ตลำดอำหำรส ำหรับผูรั้กสุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม 
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 อาหารปันรักและความมั่นคงทางอาหาร 
  กำรด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรปันรักท่ีผ่ำนมำ ไดก่้อใหเ้กิดควำมเช่ือมโยงเส้นทำงควำมมัน่คงทำง
อำหำรทะเลท่ีปลอดภยัจำกผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค จำกอำหำรทะเลท่ีจบัโดยชำวประมงพื้นบำ้นในทอ้งทะเลธรรมชำติ
ห่ำงไกลจำกแหล่งมลพิษ โดยเคร่ืองมือประมงขนำดเลก็ท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปลอดภยัจำกกำรใชส้ำรเคมี                                 
ใชเ้พียงแต่น ้ำแขง็ในกำรรักษำควำมสด และน ำส่งถึงผูบ้ริโภคโดยตรง  
  นอกจำกน้ีโครงกำรปันรักยงัสร้ำงโอกำสและกำรเรียนรู้ให้แก่ผูบ้ริโภคตระหนักและเขำ้ใจถึงวิถี
ชีวิตและวิธีในกำรท ำประมงพื้นบำ้น โดยกำรจดัท ำทัวร์ให้กับสมำชิกและคนทั่วไปท่ีสนใจปีละ 2 คร้ัง ได้
ออกมำสัมผสัวิถีชีวิตประมงพื้นบำ้น ไดเ้ห็นเคร่ืองมือจบัปลำของชำวบำ้นท่ีไม่ไล่ล่ำไม่จบัสัตวน์ ้ ำปริมำณมำก 
กำรไม่ใชอ้วนตำถ่ีจบัสัตวน์ ้ ำวยัอ่อน แต่ใชเ้คร่ืองมือท่ีดกัรอให้สัตวน์ ้ ำมำติดเพื่อคดัเลือกขนำดและชนิดปริมำณ
สัตวน์ ้ ำให้พอเหมำะกบักำรน ำมำบริโภค ตลอดจนถึงกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมอนุรักษพ์นัธุ์สัตวน์ ้ ำของชำวประมง 
เช่น กำรปล่อยปูในธนำคำรปู และทุกคร้ังท่ีมีกำรจดัทวัร์โครงกำรก็จะเช่ือมโยงให้เห็นถึงปัญหำนโยบำยกำร
พฒันำอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ท่ีก ำลงัคุกคำมแหล่งอำหำรและฐำนทรัพยำกรของชุมชนชำยฝ่ัง 
  ศุภวรรณ ชนะสงครำม ไดก้ล่ำวถึง ควำมหวงัลึก ๆ ของอำหำรปันรกไวว้่ำ “เรำอยำกใหค้นกินปลำ
ไดกิ้นอำหำรทะเลท่ีปลอดภยั ไดรู้้จกักบัประมงพื้นบำ้น ไดต่้อกนัโดยตรง และไดมี้ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ ์อนั
ท่ีจริงแล้ว คนท่ีอยำกให้มีกุ ้งปลำและทะเลอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่มีแต่เฉพำะชำวประมง แต่คนกินปลำท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคก็อยำกให้ทะเลอุดมสมบูรณ์เช่นกนั ซ่ึงกำรท่ีจะชุมชนชำวประมงจะคุยกบัผูบ้ริโภคในเมืองเร่ืองกำร
อนุรักษ์มนัยำกท่ีเขำจะรู้สึกอยำกฟัง แต่ถำ้เรำบอกว่ำเรำมีอำหำรสดปลอดภยั :พอซ้ือขำยกันรู้จกักันมำกขึ้น 
โอกำสท่ีเรำจะคุยกบัเขำก็จะสูงขึ้น กำรซ้ือขำยจึงเป็นช่องทำงท่ีเขำมำรู้จกัเรำ แลว้คุยกนัต่อ ส่ือสำรกนัต่อ” ใน
ช่องทำงไลน์เกือบทุกคร้ังในวนัท่ีมีกำรขำยอำหำร ศุภวรรณจะใชโ้อกำสในกำรส่ือสำรหลงัจำกส่งอำหำรทะเล
เสร็จแลว้ ขอบคุณทุกคนท่ีสนบัสนุนชำวประมงในกำรรักษำทะเล หรือในกรณีท่ีชำวบำ้นมีกิจกรรม เช่น ตอ้งไป
ศำลเพื่อฟังค ำพิพำกษำคดี ไปเขำ้ร่วมกิจกรรมของเครือข่ำย หรือจดัประชุมสัมมนำ ท ำให้ในสัปดำห์นั้นตอ้งงด
ส่งอำหำรทะเล ก็จะมีกำรส่ือสำรให้สมำชิกได้รู้ว่ำชำวประมงท่ีจับปลำส่งมำเป็นอำหำรให้เขำนั้น ก็ก ำลัง
เผชิญหนำ้และต่อสู้เพื่อปกปักรักษำทอ้งทะเลจำกแผนกำรพฒันำอุตสำหกรรมและโครงกำรขนำดใหญ่  
  กำรส่ือสำรอย่ำงสม ่ำเสมอผ่ำนกำรส่งต่ออำหำรทะเลท่ีปลอดภยั ท ำให้ เร่ิมมีสมำชิกบำงส่วนเสนอ
ตวัเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษท์ะเล เช่น ขอบริจำคเงินเดือนละ 100 บำท เพื่อสมทบทุนใหก้บัธนำคำรปู บำง
คนก็บริจำคเงินโดยตรงใหก้บัโครงกำรเพื่อใหเ้อำไปใชใ้นกิจกรรม เป็นตน้ 
  วิธีกำรของโครงกำรอำหำรปันรัก ถึงแม้ว่ำจะขำยไม่เยอะ คนซ้ือไม่มำก แต่ก็มีจุดแข็งท่ีได้
ปฏิสัมพนัธ์ตรงกบัผูบ้ริโภคท่ีมำซ้ืออำหำรทะเลทุกคน ท ำให้รู้จกัรสนิยมและควำมคิดของผูบ้ริโภคแต่ละคน 
และพลงัผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนชั้นกลำงในเมืองท่ีจะแสดงตวัชดั ๆ ในกำรคำ้นโครงกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่นั้น
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ยงัยำกอยู่ แต่ในส่วนท่ีเขำจะมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษมี์โอกำสเป็นไปไดสู้ง เช่น กำรท ำธนำคำรปู ดงัท่ีกล่ำวมำ
ขำ้งตน้ หรือกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรเลิกกินปลำกระตกั หลงัจำกท่ีไดรู้้ว่ำเคร่ืองมือเรือป่ันไฟนั้นได้
ท ำลำยลำ้งทอ้งทะเลมหำศำล 
  โครงกำรอำหำรปันรัก ไดมี้กำรรณรงคเ์ร่ืองกำรลดกำรใชพ้ลำสติกมำโดยตลอด ในระยะแรกเป็น
กำรขอควำมร่วมมือว่ำใครมีภำชนะให้เอำมำใส่อำหำรทะเลได ้และในปี 2561 ไดมี้กำรงดใชถุ้งพลำสติกแบบหู
ห้ิว โดยผูบ้ริโภคตอ้งน ำถุงหรือภำชนะมำเอง และยงัมีควำมพยำยำมท่ีจะงดใช้พลำสติกถุงใสในบำงรำยกำร
สินคำ้ เช่น ทอดมนั ปลำทอด เป็นตน้ รวมถึงกำรให้ชำวบำ้นท ำกระดำษเคลือบไขผ้ึงเพื่อใชใ้นกำรห่อกะปิแทน
กระป๋องพลำสติก และมีแผนกำรท่ีจะท ำกระดำษและผำ้เคลือบไขผ้ึงออกขำยอีกดว้ย 
  นอกจำกโครงกำรอำหำรปันรักแลว้ ยงัมีกลุ่มปันรัก ท่ีเกิดจำกกำรรวมตวักนัของนักกิจกรรมใน
หำดใหญ่ คนกินปลำ ท่ีได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมเงินไปช่วยเหลือคดีชำวบ้ำนอ ำเภอจะนะในปี พ.ศ. 2557                                   
และรวมตวัจดัตั้งเป็นกลุ่มปันรักขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 กลุ่มปันรักน้ีจะมีคนท ำงำนบำงส่วนซอ้นกนัอยู่กบั
โครงกำรอำหำรปันรัก โดยกลุ่มปันรักเป็นกลุ่มท่ีเนน้ท ำกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองหำดใหญ่                              
ทั้งกำรจดัเสวนำแลกเปล่ียน กำรจดัฉำยภำพยนตร์แลว้พูดคุย ในประเด็นต่ำง ๆ เช่น ปัญหำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน 
ปัญหำผลกระทบฝุ่ นควนัจำกอินโดนีเซีย ไฟไหมป่้ำพรุควนเคง็ เป็นตน้  
  แนวทำงกำรท ำงำนของอำหำรปันรักเป็นกำรสร้ำงให้ผูบ้ริโภคตระหนกัรู้ถึงห่วงโซ่อำหำรทะเลท่ี
ปลอดภยัจำกธรรมชำติ ท่ีมีเร่ืองรำวของวิถีชีวิตและภูมิปัญญำทอ้งถ่ินในกำรจบัสัตวน์ ้ ำของชำวประมงพื้นบำ้น
ซ่อนอยู่ เสน่ห์ของอำหำรปันรักก็คือ กำรส่งต่อและแบ่งปันควำมรักทะเลจำกชำวประมงพื้นบำ้นผำ่นอำหำรพื้น
ถ่ินท่ีสดใหม่ปลอดภยัและรำคำยุติธรรม ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรสร้ำงระบบควำมมัน่คงทำงอำหำรท่ี
จะช่วยรักษำระบบนิเวศ ทรัพยำกรทอ้งถ่ิน ตลอดจนภูมินิเวศวฒันธรรม สมกบัค ำท่ีว่ำ “อำหำรปันรัก ส่งมอบ
อำหำรปลอดภยั ใส่ใจทะเล” 

 

3. ครัวใบโหนด: ส่วนตัวและส่วนรวมคือหัวใจเดียวกนั 

 กว่าจะมาเป็น ครัวใบโหนด…. 
   “ครัวใบโหนด”เป็นธุรกิจร้ำนอำหำรปลอดภยั ท่ีก่อตั้งมำจำกกำรขยำยกิจกรรมของเครือข่ำยกลุ่ม
ออมทรัพยค์ำบสมุทรสทิงพระ จงัหวดัสงขลำ ซ่ึงเกิดจำกกำรรวมกลุ่มออมทรัพยเ์ล็ก  ๆ ของชำวบำ้นในบำ้นบ่อ
กุล และหัวเปลว อ ำเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลำ ในปี พ.ศ. 2533 เพื่อช่วยเหลือกนัเร่ืองปัญหำทำงกำรเงินและ
หน้ีสินของเกษตรกรอนัเป็นผลพวงมำจำกกำรท ำกำรเกษตรแบบเคมี ต่อมำเร่ิมจดัตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพยแ์ละ
สวสัดิกำรของชุมชน ตั้งแต่ช่วงประมำณปี พ.ศ. 2535 มีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คงยัง่ยืนของครอบครัว
และชุมชนตั้งแต่ครรภ์มำรดำถึงเชิงตะกอน ทั้งควำมมัน่คงทำงกำรเงิน ปัจจยักำรผลิต วิถีชีวิต ส่ิงแวดล้อม 
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สุขภำพและสวสัดิกำร ด้วยกำรช่วยไถ่ถอนและรักษำท่ีดินท่ีเป็นทรัพยำกรต้นทุนในกำรท ำมำหำกินของ
เกษตรกรไว ้และช่วยให้สมำชิกกลุ่มหลุดพน้จำกวงจรหน้ีสินของระบบเงินกูแ้บบทุนนิยมทั้งในและนอกระบบ 
รวมถึงน ำรำยไดแ้ละดอกผลมำเป็นกองทุนสวสัดิกำรของชุมชน เพื่อสร้ำงระบบสวสัดิกำรแบบพึ่งตนเองใหแ้ก่
ชุมชนและสมำชิกตั้งแต่เกิดจนถึงตำย ตั้งแต่กำรมอบเงินขวญัถุงให้แก่ทำรกแรกเกิด กำรใหก้ำรช่วยเหลือ ค่ำเล่ำ
เรียน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำฌำปนกิจศพ ฯลฯ ตลอดจนฟ้ืนฟูวิถีชีวิตวฒันธรรม “โหนด นำ เล” และกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของคนต่ำงรุ่นในชุมชน ทั้ งพ่อเฒ่ำแม่เฒ่ำ บ่ำวชำยสำวนุ้ย และเด็ก ๆ ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ                         
เช่น กิจกรรมผูสู้งอำยุ ค่ำยสำวนุ้ย ค่ำยคนสำมวยั ฯลฯ กำรส่งเสริมให้ลูกหลำนอยู่ในถ่ินและคืนถ่ิน โดยมี
โครงกำรเงินกูย้ืมลงทุนให้แก่หนุ่มสำวของชุมชนท่ีเป็นผูป้ระกอบกำรรุ่นใหม่ทั้งท่ีอยู่ในชุมชนและตอ้งกำรคืน
ถ่ิน  
  นอกจำกนั้ นย ังมีกำรขยำยบทบำทของกลุ่มออกไปช่วยเหลือชุมชนต่ำงๆท่ีประสบภัยพิบัติ
ธรรมชำติ โดยเร่ิมจำกกำรช่วยเหลือชำวบำ้นผูป้ระสบภยัน ้ ำท่วมใหญ่อ ำเภอเมืองหำดใหญ่ เม่ือปี พ.ศ.2540 ท ำ
ให้หลังจำกนั้นมำ เม่ือมีภัยพิบัติใหญ่ ๆ กลุ่มก็จะมีกำรช่วยเหลือผูป้ระสบภัยต่อเน่ืองเสมอมำ เช่น กรณี
เหตุกำรณ์สึนำมิในหลำยจงัหวดัชำยฝ่ังอนัดำมนั เม่ือปี พ.ศ. 2548 เหตุกำรณ์น ้ำท่วมใหญ่ภำคใต ้ปี พ.ศ. 2553 ภยั
พิบติัจำกพำยุดีเปรสชัน่พื้นท่ีคำบสมุทรสทิงพระและน ้ ำท่วมดินถล่มในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมรำช รวมทั้ง
กำรจดัส่งพนัธุ์ไมเ้พื่อร่วมช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจำกน ้ ำท่วมพื้นท่ีนครสวรรค์ และภำค
กลำง เม่ือปี พ.ศ. 2554 ทั้งน้ีในกิจกรรมกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ น้ีไดมี้กำรเปิดรับบริจำคจำกสำธำรณะเพื่อสมทบกบั
เงินกองทุนของกลุ่มดว้ย 
  ทั้งน้ีไดมี้กำรก ำหนดกำรจดัสรรรำยไดข้องกลุ่มออมทรัพยไ์วอ้ย่ำงชดัแจน ตั้งแต่ปี 2538 โดยผล
ก ำไรท่ีได้จะปันผลคืนให้แก่สมำชิก 50% ท่ีเหลือจดัสรรเป็นกองทุนธุรกิจ 30% กองทุนสวสัดิกำร 10% กำร
พฒันำกลุ่ม 5% และกำรพฒันำสังคม 5%  
  จำกโครงกำรช่วยเหลือกำรฌำปนกิจของสมำชิกตั้งแต่เร่ิมจดัตั้งกลุ่ม พบว่ำสมำชิกมีสำเหตุกำร
เสียชีวิตมำจำกโรคมะเร็ง และอ่ืน ๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัอำหำรท่ีบริโภค ท ำให้มีกำรร่วมกนัวิเครำะห์หำตน้ตอของ
ปัญหำว่ำมำจำกกำรใช้สำรเคมีพิษในระบบเกษตรแบบเคมี กลุ่มจึงได้รณรงค์ให้สมำชิกสร้ำงระบบอำหำรท่ี
ปลอดภยัพึ่งพำตนเอง ชักชวนให้สมำชิกร่วมกันปรับเปล่ียนมำท ำเกษตรระบบอินทรีย ์ปลูกขำ้วและพืชผกั
พื้นบำ้นบริโภคเองในครัวเรือนและชุมชน โดยไม่ใช้สำรเคมี ซ่ึงต่อมำในปี พ.ศ. 2538 ไดมี้กำรร่วมกนัพฒันำ
ธุรกิจแปรรูปอำหำรปลอดภยัโดยใชสู้ตรทอ้งถ่ินของชุมชนออกจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ น ้ ำตำลโตนดแว่น น ้ ำตำลโตนด
ผง ขนมงำ เป็นตน้ ส่งขำยในหลำยจงัหวดัหวดัภำคใต ้ร้ำนขำยอำหำรกรีนทัว่ประเทศ และส่งไปประเทศญ่ีปุ่ น 
แต่เน่ืองจำกมีคู่แข่งมำก สู้ทุนใหญ่ไม่ได ้และเกิดกำรบูมของตลำดออนไลน์ ปัจจุบนัจึงปรับเหลือเพียงท ำกำร
ผลิตตำมท่ีมีกำรสั่งสินคำ้เขำ้มำเท่ำนั้น 
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  จำกกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เร่ืองผลกระทบและพิษภัยอันตรำยของกำรใช้สำรเคมีต่อสุขภำพ                         
และส่ิงแวดลอ้ม กำรส่งเสริมทำงเลือกในกำรปรับเปล่ียนเขำ้สู่กำรท ำเกษตรอินทรีย ์ตลอดจนกำรพลิกฟ้ืนและ
สร้ำงระบบอำหำรปลอดภยัให้กบัสมำชิกและชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง อีกทั้งกำรไดร่้วมกบัมูลนิธิชีวิถี ในปี พ.ศ. 
2550 จดัท ำโครงกำรอำหำรทอ้งถ่ินท่ีปลอดภยั ท ำวิจยัเร่ืองน ้ำพริกกบัควำมหลำกหลำยของผกัพื้นบำ้น กำรฟ้ืนฟู
สูตรอำหำรทอ้งถ่ินและทรัพยำกรชีวภำพท่ีเป็นวตัถุดิบในอำหำร  
  กำรท่ีไดร้วบรวมองคค์วำมรู้เก่ียวกบัอำหำรกำรกิน สรรพคุณและกำรใชป้ระโยชน์ของผกัพื้นบำ้น 
ตลอดจนตำมหำสูตรต ำรับอำหำรท้องถ่ิน กำรท่ีได้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ และเวทีร่วมกันในสมำชิกเครือข่ำย                                     
เช่น กำรจดัเสวนำ ค่ำยผูเ้ฒ่ำกบัสำวนุย้ กำรจดักิจกรรมอำหำรกลำงวนัใหแ้ก่เด็กในโรงเรียน ฯลฯ ท ำใหมี้เกิดกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ต่ำงวยัอย่ำงต่อเน่ือง ระหว่ำงสมำชิก 3 รุ่น ไดแ้ก่ พ่อเฒ่ำแม่เฒ่ำ คนวยัท ำงำน 
และคนรุ่นหนุ่มสำว ท ำให้เครือข่ำยกลุ่มออมทรัพยต์ระหนักว่ำเร่ืองควำมมัน่คงทำงอำหำรและระบบอำหำรท่ี
ปลอดภยัเป็นหัวใจส ำคญัของชุมชนในทุกรุ่น และเป็นประเด็นท่ีสำมำรถเช่ือมโยงกบัปัญหำของผูบ้ริโภคทั้ง
ระดบัประเทศและระดบัโลกได ้จึงน ำไปสู่กำรตั้ง “ครัวใบโหนด” ในปี พ.ศ. 2553 
 ครัวชุมชนเพ่ือคนท้ังหมด....ส่วนตัวและส่วนรวมคือหัวใจเดียวกนั 
  ครัวใบโหนด เป็นธุรกิจร้ำนอำหำรท่ีตั้งเป้ำไวเ้พื่อท่ีจะท ำให้ผูบ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงอำหำรท่ีดี                         
และปลอดภยัได้ เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองแหล่งท่ีมำของอำหำรในคำบสมุทรสทิงพระ ตลอดจนกำร
อนุรักษ์สืบสำนและสร้ำงสรรค์อำหำรทอ้งถ่ินให้สำมำรถด ำรงอยู่ควบคู่ไปกบักำรบริโภคอำหำรท่ีมีคุณภำพ
ปลอดภยัย ัง่ยืน โดยมีอำหำรท่ีหลำกหลำยบนฐำนกำรพฒันำชุมชนต้นแบบด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรท่ีจะ
ก่อให้เกิดให้เกิดตน้แบบระบบอำหำรปลอดภยัในระดบัจงัหวดัและภูมิภำค และใชอ้ำหำรเป็นเคร่ืองมือส่ือกลำง
พฒันำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูผ้ลิต-ผูบ้ริโภค ผำ่นกำรเล่ำเร่ืองท่ีมำของอำหำร และกำรจดัเวทีให้ควำมรู้ผูบ้ริโภค
ท่ีเป็นคนชั้นกลำง เพื่อมำร่วมดว้ยช่วยกนักบัผูผ้ลิตผลกัดนัให้เกิดนโยบำยอำหำรปลอดภยัทั้งระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัชำติ  
  ครัวและเครือข่ำยกลุ่มออมทรัพยย์งัร่วมกนัส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูนำร้ำงของสมำชิกเพื่อท ำนำปลูกขำ้ว
แบบอินทรีย์ กำรปลูกผกัพื้นบ้ำนทอ้งถ่ินท่ีไม่ใช้สำรเคมีเกษตร ให้สมำชิกได้มีอำหำรปลอดภัยบริโภคใน
ครัวเรือน และขำยเป็นวตัถุดิบให้แก่ครัว ซ่ึงนอกจำกครัวจะได้วตัถุดิบท่ีปลอดภยัทั้งผกัพื้นบำ้นและปลอด
สำรพิษ และขำ้วสำรหลำกหลำยพนัธุ์พื้นบำ้นท่ีมำจำกกำรท ำนำอินทรีย ์จำกสมำชิกของเครือข่ำยแลว้ ยงัใช้
อำหำรทะเลจำกประมงพื้นบำ้นท่ีใชเ้คร่ืองมือขนำดเลก็ท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม กำรด ำเนินกิจกรรมของครัว 
จึงเป็นทั้งกำรสนบัสนุนห่วงโซ่กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย ัง่ยืน อำหำรท่ีขำยในครัวใบโหนดจึงเป็นอำหำรแบบ
ชำวบำ้นแท ้ๆ ท่ีท ำและปรุงโดยแม่ครัวท่ีเป็นคนในพื้นท่ี โดยเนน้วตัถุดิบท่ีเป็นผกัพื้นบำ้นปลอดสำรพิษซ่ึงรับ
ซ้ือมำจำกชำวบำ้น ทั้งท่ีปลูกดว้ยตนเองและเก็บหำจำกไมย้ืนตน้ในธรรมชำติมำขำยให้กบัครัว เมนูอำหำร อำทิ
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เช่น แกงคัว่ลูกโหนด ย  ำสำย(ย  ำสำหร่ำยทะเลกับมะม่วงพิมเสน) แกงเลียงจำกสำรพดัผกัพื้นบำ้ย ตม้ส้มปลำ
น ้ำตำลโนด ลูกตำลน ้ำตำลโตนด เป็นตน้ 
  กำรท ำธุรกิจร้ำนอำหำรของครัวใบโหนด  ได้ส่งเสริมให้เกิดกำรฟ้ืนฟูสูตรอำหำรท้องถ่ินและ
รวบรวมควำมรู้วตัถุดิบทอ้งถ่ิน ส่งผลให้มีกำรตระหนกัถึงคุณค่ำ อนุรักษฟ้ื์นฟูและรวบรวมทั้งพนัธุ์ผกัพื้นบำ้น
และพนัธุ์ขำ้วใหมี้กำรปลูกเพื่อเก็บรักษำตน้พนัธุ์ไวใ้นพื้นท่ีแปลงเกษตรและพื้นท่ีผกัสวนครัวในบำ้นไดม้ำกกว่ำ 
100 ชนิด ครัวใบโหนดยงัจดักิจกรรมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษพ์ืชพนัธุ์พื้นบำ้นให้แก่เด็กๆและเยำวชน
ไดท้ ำควำมรู้จกัและเรียนรู้คุณค่ำอำหำรของพืชผกัทอ้งถ่ิน ผ่ำนกำรรณรงคอ์ำหำรปลอดภยัในโรงเรียนและศูนย์
พฒันำเด็กเล็กในพื้นท่ี จ ำนวน 10 แห่ง ดว้ยกำรกำรท ำครัวสำธิตเมนูอำหำรทอ้งถ่ินและชวนเด็กนกัเรียนมำร่วม
ลงมือท ำอำหำรกับแม่ ป้ำ น้ำอำ จึงเป็นกำรเช่ือมควำมสัมพนัธ์ท่ีดีของคนต่ำงรุ่นผ่ำนครัวอำหำร อีกทั้งยงั
สนบัสนุนเมล็ดพนัธ์ ตน้กลำ้ผกัพื้นบำ้นให้ปลูกในสวนครัวของโรงเรียน สนบัสนุนพนัธุ์ปลำให้เล้ียงในสระน ้ำ
ของโรงเรียน มีกำรจดักิจกรรมรณรงค์อ่ืนๆ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่แนวคิดให้คนในชุมชนและสำธรณชนทัว่ไป 
เช่น กำรจดังำน "วนัผกัพื้นบำ้น อำหำรทอ้งถ่ิน คำบสมุทรสทิงพระ" โดยมีกิจกรรมหลำกหลำย เช่น สำธิตปรุง
อำหำรทอ้งถ่ิน ประกวดผลผลิตกำรเกษตรปลอดสำรเคมี ประกวดปรุงอำหำรทอ้งถ่ิน ตรวจหำสำรเคมีในเลือด
และตรวจสุขภำพ ชมนิทรรศกำรควำมรู้เก่ียวกบั "ผกัพื้นบำ้น อำหำรทอ้งถ่ิน" ของคนคำบสมุทรฯ พิษภยัจำก
สำรเคมีเกษตร อำหำรเป็นยำและโภชนำกำรสมวยั  

 

 

 

 

                                                                 

                                                                   

 

 

 

 
ท่ีมำภำพ : เพจ ครัวใบโหนด 
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  ครัวใบโหนด ให้นิยำมตวัเองว่ำเป็น ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งหมด โดยใชธุ้รกิจร้ำนอำหำรท่ีท ำหนำ้ท่ี
ผลิตเมนูอำหำรทอ้งถ่ินท่ีปลอดภยัจำกแหล่งอำหำรและผกัพื้นบำ้นท่ีปลอดภยัของทอ้งถ่ิน เป็นตวัเปิดเช่ือมต่อ
ผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคภำยนอก ให้มำเรียนรู้ปัญหำและกำรผลิตอำหำรของชุมชนอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนกำรจดั
กิจกรรมในกำรรณรงค์กบัคนชั้นกลำงเพื่อเช่ือมโยงโครงสร้ำงปัญหำจำกระดบัชุมชนไปสู่ระดบัประเทศและ
ระดับโลก ในรูปแบบของกำรจัดเวทีให้ควำมรู้ กระตุ้นให้เกิดกำรต่ืนตัว ในประเด็นเร่ืองอำหำรปลอดภัย 
ผลกระทบสำรเคมีกำรเกษตรต่อสุขภำพและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกำรประสำนนกัวิชำกำรมำให้ควำมรู้จดัเป็นเวที
เสวนำแลกเปล่ียนพูดคุยท่ีครัวใบโหนดประมำณ 3 เดือนคร้ัง โดยผูเ้ขำ้ร่วมนอกจำกแกนน ำและสมำชิกกลุ่มแลว้ 
ยงัมีผูบ้ริโภค ขำ้รำชกำรเกษียณ และกลุ่มคนชั้นกลำงท่ีมีควำมสนใจเร่ืองอำหำรและสุขภำพ มำเขำ้ร่วม ซ่ึงท่ีผำ่น
มำในปี พ.ศ. 2558 สมำชิกและเครือข่ำยผูบ้ริโภคของเครือใบโหนดก็ไดอ้อกมำรวมตวัภำคีเครือข่ำยควำมมัน่คง
ทำงอำหำรภำคใต ้ร่วมกนัเคล่ือนไหวยืน่หนงัสือพร้อมอ่ำนแถลงกำรณ์ถึงนำยกรัฐมนตรีผำ่นผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั
สงขลำ ขอใหรั้ฐบำลชะลอกำรส่งร่ำงกฎหมำยพ.ร.บ. ควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ ต่อสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ เพื่อ
ปรับปรุงร่ำง ผำ่นศูนยด์ ำรงธรรมจงัหวดัสงขลำ และในปี พ.ศ. 2560 ก็ไดมี้กำรออกมำเคล่ือนไหวใหรั้ฐบำลแบน
สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชอนัตรำยทำงกำรเกษตร 3 ชนิด  
  กำรขบัเคล่ือนครัวใบโหนดดว้ยแนวคิดว่ำ “ส่วนตวัและส่วนรวมคือหัวใจเดียวกนั” จึงท ำให้ครัว
ใบโหนดไม่ไดเ้ป็นเพียงร้ำนอำหำร ตลำดสีเขียว หรือศูนยก์ำรเรียนรู้ของชุมชน เท่ำนั้น  สำมำรถ สระกวี ผูร่้วม
ก่อตั้งครัวใบโหนดไดก้ล่ำวไวว้่ำ “ครัวใบโหนด อำจไม่มีก ำไรทำงกำรเงินมำกนกั แต่มีก ำไรทำงสังคมมำกมำย 
กิจกรรมต่ำงๆ ของครัวเป็นกำรสร้ำงเสริมควำมมัน่คงทำงอำหำรให้แก่ชุมชน ท ำให้คนในชุมชนมีรำยได ้มีวิถี
กำรท ำเกษตรท่ีปลอดสำรเคมี มีอำหำรท่ีปลอดภัย ครัวยงัรองรับกำรจ้ำงงำนให้กับหนุ่มสำวรุ่นใหม่  ๆ ให้
สำมำรถท ำงำนในชุมชนตวัเองได ้ ส่ิงเหล่ำน้ีเป็นฟ้ืนฟูเสริมสร้ำงฐำนรำกทรัพยำกรและศกัยภำพชุมชนท่ีย ัง่ยืน 
กระบวนกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำรเหล่ำน้ี ก็คือกำรสร้ำงเสริมอ ำนำจของชำวบำ้นคนเลก็คนนอ้ยในสังคม
ตลอดห่วงโซ่ระบบอำหำร และท่ีส ำคญัชุมชนตอ้งจบัมือกบัผูบ้ริโภค ตอ้งรู้เท่ำทนัโลกำภิวตัน์ของระบบอำหำร
ท่ีอ ำนำจในกำรจดักำรอำหำรถูกผูกขำดโดยระบบทุนนิยม และตอ้งต่อสู้ให้อำหำรกลบัมำอยู่ในมือของผูห้ญิง
และคนในชุมชน” เรำจึงเห็นบทบำทของครัวใบโหนดท่ีมำกกว่ำร้ำนขำยอำหำรปลอดภยั แต่เป็นศูนยก์ลำงท่ี
เช่ือมต่อองค์ควำมรู้เร่ืองระบบโลกำภิวฒัน์อำหำรให้กบัผูบ้ริโภค หนุนเสริมเครือข่ำยผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภค ให้
มำร่วมกันรณรงค์และขับเคล่ือนนโยบำยให้ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีปลอดพืชจีเอ็มโอ และรณรงค์กำรแบน
สำรเคมีก ำจดัศตัรูพืชทั้งในระดบัพื้นท่ีและระดบัชำติร่วมกบัภำคีเครือข่ำยอ่ืน ๆ  
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4. ร้านอาหารไร้สารพษิ “Health Me Healthy Delivery  

  จากตะกร้าปันผักสู่บริษัทสุขทุกค า 
  จุดตั้ งต้นในกำรเข้ำสู่กำรสร้ำงตลำดอินทรีย์ ของร้ำนอำหำรไร้สำรพิษ “Heath Me Healthy 
Delivery” ร้ำนอำหำรสุขภำพและซุปเปอร์มำร์เกตอำหำรสุขภำพออนไลน์ มำจำกแนวคิดกำรท่ีจะสร้ำงพื้นท่ี
กลำงในกำรส่งต่ออำหำรปลอดภยัทั้งอำหำรสดและอำหำรแปรรูปจำกกลุ่มเกษตรกรและผูป้ระกอบกำรอำหำร
ปลอดภยัรำยยอ่ยและอำหำรปรุงส ำเร็จพร้อมรับประทำนใหก้บัสมำชิกและผูบ้ริโภคท่ีสนใจสุขภำพในเมือง โดย
มีผูป้ระกอบกำร ชำวสวน มำกมำยท่ีปลูกพืชผกัโดยไม่ใช้สำรเคมีเห็นควำมส ำคญัต่อสุขภำพของตนเองและ
ผูบ้ริโภคและท่ีส ำคัญยงัส่งให้ถึงบ้ำนโดยผูบ้ริโภคจ่ำยล่วงหน้ำในแบบท่ีเรียกว่ำ  CSA หรือ Community 
Supported Agriculture ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีให้ควำมส ำคญักบัส่ิงแวดลอ้ม สร้ำงควำมเขำ้ใจกบัผูบ้ริโภคดว้ยกำรให้
ควำมรู้ถึงกระบวนกำรผลิตและไดรู้้จกัผูผ้ลิต ผลผลิตผกัดี ๆ ไม่ตอ้งไปปะปนกบัผกัทัว่ไปในทอ้งตลำดซ่ึงรำคำก็
ผนัผวน กำรซ้ือผกัล่วงหนำ้แบบน้ีจึงช่วยสร้ำงรำยไดใ้หก้บัเกษตรกร ท ำใหมี้ควำมมัน่คงทำงรำยได ้
  Health Me เกิดจำกกำรต่ืนตวัของปัจเจกบุคคล กลุ่มชนชั้นกลำงในเมืองท่ีตอ้งกำรกำ้วขำ้มเส้นแบ่ง
จำกผูบ้ริโภคมำมีสัดส่วนของกำรเป็นผูผ้ลิต จำกผูบ้ริโภคให้มีอตัลกัษณ์ของผูผ้ลิตและผูป้ระกอบกำรร่วมดว้ย                    
ท ำกำรผลิตเป็นงำนอดิเรกเพื่อแสวงหำและจดัสร้ำงคุณค่ำวิถีอินทรียใ์นเมือง  โดยไม่เน้นกำรผลิตท่ีสร้ำงกำร
พึ่งตนเองอย่ำงเกษตรในพื้นท่ีชนบทหำกแต่มุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และเครือข่ำยควำมรวมมือไปพร้อมกบั
กำรเป็นพื้นท่ีตรงกลำงเพื่อเช่ือมโยงผูผ้ลิตในภำคชนบทกบัผูบ้ริโภคในเมืองเป็นหลกัขณะเดียวกนัก็สร้ำงรำยได้
ใหก้บัผูป้ระกอบกำรท่ีท ำหนำ้ท่ีเช่ือมโยงผลผลิตในรำคำท่ีเป็นธรรมใหก้บัสมำชิกทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค   
  โดยเร่ิมตน้จำกแนวคิด “เร่ืองกิน” เป็นเร่ืองใหญ่ และคนเรำตอ้งกินอำหำรวนัละ 3 ม้ือ จึงเห็นว่ำ
ควรใส่ใจเร่ืองอำหำรกำรกินให้มำกและส่ิงท่ีกินเขำ้ไปตอ้งปลอดภยัและรู้แหล่งท่ีมำตั้งแต่ตน้ทำงกำรผลิต เห็น
สำยธำรกำรผลิตท่ีเช่ือมโยงผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภคอยำ่งเก้ือกูลกนั ผำ่นคนกลำงท่ีท ำหนำ้ท่ีอยำ่งเขำ้ใจและมีคุณธรรม                              
เพรำะดว้ยวิถีกำรใชชี้วิตท่ีเร่งรีบในสังคมเมืองท่ีเป็นขอ้จ ำกดัท ำให้ผูค้นในเมืองมีควำมใส่ใจในเร่ืองอำหำรกำร
กินนอ้ยมำกส่งผลใหสุ้ขภำพมีปัญหำ   
  “พอทิพย์ เพชรโปรี”  หน่ึงในผู ้ก่อตั้ ง ร้ำนอำหำรไร้สำรพิษ “ Health Me Healthy Delivery”  
เจำ้ของโครงกำรตะกร้ำปันผกั ริเร่ิมชวนคนเมืองผกูสมำชิกกบัเกษตรกรอินทรียด์ว้ยระบบส่งผกัปลอดภยัถึงบำ้น  
และป่ินโตอำหำรสุขภำพ กำรท ำอำหำรจดัเล้ียงใหก้บัเครือข่ำยคนท ำงำนสุขภำพและองคก์รต่ำงๆทีเป็นผูบ้ริโภค
เชิงสถำบนั เช่น ร้ำนอำหำร โรงเรียน เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัส่งผกัและอำหำรไร้สำรพิษให้กบัสมำชิกของร้ำน                        
โดยปัจจุบนัไดแ้บ่งหุน้เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ ๆ เขำ้มำบริหำรในนำม “บริษัทสุขทุกค า” และไดริ้เร่ิมโครงกำรใหม่ ๆ  
เช่น ร้ำนอำหำร ปลูกผกัอินทรีย ์ เล้ียงไก่และเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้กับกลุ่มองค์กร เครือข่ำยสุขภำพต่ำง ๆ 
รวมทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มคนท ำงำนในส ำนกังำนออฟฟิศต่ำง ๆ เพื่อกำรขยำยวงกำรับรู้ให้มำกขึ้น เพรำะ



15 
 

สนใจในกำรท ำอำหำรเป็นทุนเดิมและมีปัญหำดำ้นสุขภำพตั้งแต่เด็กจึงมีควำมระมดัระวงัเร่ืองอำหำรและกำรกิน 
และเม่ือ 20 ปีท่ีผ่ำนมำจึงเร่ิมปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรกินท่ีเนน้ดำ้นสุขภำพลดละเลิกอำหำรท่ีใชส้ำรเคมีท ำให้
พบวำ่ร่ำงกำยแขง็แรงขึ้นอยำ่งเห็นไดช้ดั น ำไปสู่กำรใส่ใจเร่ืองกำรกินของลูก ๆ และคนใกลต้วัในครอบครัวและ
ขยำยวงมำสู่ครู  นกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียน “วรรรณสว่างจิต” ท่ีตนสอนอยู่ โดยกำรน ำนมออ
แกนิกส์เดล่ีโฮม ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์อำหำรอินทรีย์มำจ ำหน่ำยต่อมำจึงขยำยผลเป็นผกั ผลไม ้ขำ้วอินทรียแ์ละ
วตัถุดิบอินทรียอ่ื์น ๆ รวมทั้งเคร่ืองปรุงท่ีผลิตดว้ยกระบวนกำรอินทรียเ์พิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จำกร้ำนเลก็ ๆ ในโรงเรียน
ก็ขยำยออกมำตั้งเป็นร้ำน Health me ในซอยรำษฎร์บูรณะ 30 ตรงขำ้มธนำคำรกสิกรไทยส ำนักงำนใหญ่ โดย
จริงจงักบักำรคดัสรรผลผลิตไร้สำรจำกเครือข่ำยเกษตรกรทัว่ประเทศ ทั้งจำกกลุ่มผกัจำกเกษตรกรลพบุรี ชลบุรี 
วงัน ้ ำเขียว เชียงใหม่  เน้ือหมูจำกสำมพรำนฟำร์ม เน้ือไก่และไข่จำกแม่ไก่อำรมณ์ดี อุดมชยัและแทนคุณฟำร์ม 
นมเดลีโฮม รวมถึงเคร่ืองปรุงรสต่ำง ๆ ก่อนเลือกซ้ือตอ้งไปดูแหล่งผลิตเองทุกคร้ังเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่มีคุณภำพและ
กระบวนกำรผลิตท่ีปลอดภยั   
  นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดัตั้ง “Organic way” ศูนยเ์รียนรู้กำรปลูกผกัในเมืองซ่ึงอยู่ในร้ัวเดียวกันกับ
ร้ำน “Health me” นอกจำกกำรท ำสวนผกัอินทรียย์งัต่อยอดเร่ืองกำรท ำอำหำร โดยท ำ Work shop โดยให้โจทย์
เด็ก ๆ ในโรงเรียนทดลองท ำอำหำรจำกผกั ส่งเสริมกำรลงมือท ำเอง ท ำให้เด็กมีส่วนร่วมและสนุกจนยอม
รับประทำนผกัมำกขึ้น ส่งเสริมใหเ้ด็กกินผกัมำกขึ้น โครงกำรใหม่คือชวนเพื่อวยัเดียวกนัแต่งแฟนซีไปท ำตลำด
ในวดัเล่นเกมปำเป้ำ และสร้ำงกำรเรียนรู้เร่ืองผกัให้กบัเด็ก แต่อย่ำงไรก็ตำมยงัตอ้งค ำนึงว่ำส่ิงท่ีท ำนอกจำกจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นตอ้งท ำแลว้สนุกดว้ยเพรำะท ำแลว้มีควำมสุขและสำมำรถสร้ำงรำยไดด้ว้ย   
  เป้ำหมำยวตัถุประสงค์แรกเร่ิมเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นคนกลำงส่งต่อผลผลิตและอำหำรปลอดภัยจำก
เกษตรกรรำยย่อยและผูป้ระกอบกำรทำงสังคมไปสู่ผูบ้ริโภคดว้ยรำคำท่ีมีควำมเป็นธรรมซ่ึงหัวใจส าคัญคือเป็น
สะพานเช่ือมโยงส่งต่ออาหารดีดีจากเกษตรกรมาถึงมือคนในเมือง และเห็นว่ำผกัออแกนิกส์นั้นปลูกยำกแต่
เกษตรกรท่ีปลูกยงัท ำตลำดไม่เป็นท ำให้ขำยไดใ้นรำคำท่ีถูกมำกจึงรู้สึกเสียดำยของดีๆจึงมีควำมคิดเขำ้ไปช่วย
จดักำรเอำอำหำรอินทรียดี์ ๆ จำกเกษตรกรรำยย่อย มำส่งต่อและท ำให้คนกรุงเทพรู้จกัและสำมรถขำยไดร้ำคำท่ี
เป็นธรรมท ำใหส้ำมำรถประกอบอำชีพต่อไปโดยไม่ตอ้งท ำเกษตรเคมี เม่ือผูบ้ริโภคไดกิ้นของดี ๆ และเกษตรกร
อยูไ่ด ้รวมทั้งไดท้ ำในส่ิงท่ีชอบและถนดัท ำใหท้ ำไดดี้และสำมำรถสร้ำงรำยไดเ้ล้ียงตนเอง   
  การเช่ือมความสัมพนัธ์ในการแก้ไขปัญหาสังคมส่ิงแวดล้อม 
   ควำมคำดหวงัต่อผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกส่ิงท่ีท ำทั้งในปัจจุบนัและอนำคต คือ กำรสร้ำงอำหำร
ปลอดภัยและส่งผลต่อควำมยัง่ยืนของระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม กำรเป็นกลไกในกำรกระจำยอำหำร                                                           
กำรส่ือสำรกำรเรียนรู้กำรผลิตและกำรบริโภค กำรส่งเสริมกำรบริโภคและผลกัดนันโยบำยท่ีน ำไปสู่กำรเก้ือกูล
ระหว่ำงกนัของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยมีกระบวนกำรส่งต่อในระบบอำหำรท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
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ค ำนึงถึงควำมยัง่ยนืของระบบนิเวศและฐำนทรัพยำกรท่ีเป็นตน้ทุน โดยท ำใหเ้กษตรกรอยูไ่ดใ้นรำคำท่ีเป็นธรรม  
ตวัร้ำนในฐำนะคนกลำงสำมำรถอยูไ่ดแ้ละผูบ้ริโภคไดรั้บอำหำรดี ๆท่ีไม่ท ำลำยระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม 
  Health Me ไดมี้กำรเช่ือมโยงควำมสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีท ำกบักำรแกไ้ขปัญหำสังคมส่ิงแวดลอ้ม โดย
กำรส่งเสริมกระบวนกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อยและผูป้ระกอบกำรทำงสังคมให้เอ้ือต่อกำรลดมลพิษและ
สำรเคมีในดิน อำกำศและแหล่งน ้ ำ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติ และขยำยวงในกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกลุ่มคน
เยำวชน รุ่นใหม่ ๆ ท่ีมีควำมสนใจในประเด็นเร่ืองสุขภำพเพื่อเช่ือมโยงกำรแกปั้ญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรให้
ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนกำรส่ือสำรทำงสังคม กำรไปออกรำยกำรโทรทศัน์ “สถำนีสนำมเป้ำ” เพื่อขยำยวงกำร
รับรู้ในส่ิงท่ีท ำว่ำเช่ือมโยงกบักำรแกไ้ขปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้มทั้งในแง่ของกำรผลิตท่ีปลอดภยัต่อสุขภำพของ
ผูผ้ลิตและบริโภค แลว้ยงัลดภำวกำรณ์สร้ำงมลพิษในอำกำศและลดสำรเคมีท่ีเป็นอนัตรำยกบัสุขภำพและกำร
สะสมในดิน ตลอดจนภำวะโลกร้อนไดเ้ป็นอย่ำงดี กำรอบรมเชิงปฏิบติักำรอย่ำงมีส่วนร่วม กำรถ่ำยทอดผ่ำน
กำรลงมือท ำ กำรท ำกิจกรรมสัญจรในพื้นท่ีชุมชนอ่ืน ๆ อยำ่งต่อเน่ือง โดยใหค้วำมรู้และปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ไม่
สร้ำงขยะมำกเกินไป 
  อุปสรรคคือของขวัญของพระเจ้า  
  กลไกในกำรพฒันำและขยำยตลำดอินทรีย์ โดยกำรใชกิ้จกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรให้ควำมรู้
ประเด็นกำรสร้ำงอธิปไตยทำงอำหำร กำรให้ควำมรู้ผ่ำนฉลำกและกำรอธิบำย กิจกรรมตลำดสีเขียวเพื่อสร้ำง
ชุมชนผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ ๆ เพรำะกำรเกิดกลไกตลำดจะน ำไปสู่กลไกของเมือง ซ่ึงท ำให้เกิดพื้นท่ีอำหำร
ปลอดภยัเพิ่มขึ้น 
  กำรขยำยตวัของตลำดอินทรียมี์อย่ำงต่อเน่ืองและมีทิศทำงท่ีดีมีโอกำสเติบโตในเชิงปริมำณได้   
เน่ืองจำกผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็นควำมส ำคญัในกำรบริโภคอำหำรอินทรียแ์ละมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย และเร่ิมมี
แนวคิดในกำรรับประทำนอำหำรให้เป็นยำ ตลอดจนคนรุ่นใหม่ มกัให้ควำมส ำคญัในเร่ืองสุขภำพ กำรกินเพื่อ
สุขภำพและควำมงำม ท ำใหผู้บ้ริโภคสนใจในกำรหำควำมรู้เพื่อกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ตรำบใดท่ีมีผูบ้ริโภค
และคนยงัตอ้งบริโภคอำหำรอยู่ตลำดเขียวหรือตลำดอำหำรอินทรียก์็ยงัคงมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้  อย่ำงน้อย
ผลผลิตอำหำรอินทรียใ์นกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภำพ อำหำรเสริมต่ำง ๆ เป็นกระแสของกำรดูแลและพึ่ งตนเอง
ดำ้นสุขภำพของคนสมยัใหม่ หำกแต่จ ำเป็นตอ้งมีกำรสร้ำงชุดควำมรู้เชิงคุณค่ำท่ีจ ำเป็นให้กบัผูบ้ริโภค  มำกขึ้น
เพื่อสร้ำงทำงเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค 
  Health Me เช่ือว่ำพลังผูบ้ริโภคสำมำรถเปล่ียนโลกได้ ทิศทำงในอนำคตจะดีขึ้นเพรำะควำม
ตอ้งกำรของผูบ้ริโภคจะมีมำกขึ้น แต่ผูบ้ริโภคจ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้ว่ำสินคำ้เหล่ำน้ีมำจำกผูผ้ลิตท่ีเป็นตวัจริงหรือ
ตวัปลอม และมีควำมรู้ว่ำกำรกินให้ปลอดภยั คือ กำรกินตำมฤดูกำล กำรผลิตและอำหำรมีกำรรับรองมำตรฐำน
เกษตรอินทรียอ์ยำ่งมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System – PGS) ซ่ึงเกษตรกรและผูป้ระกอบกำรสำมำรถ
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ใชส่ื้อและสถำนกำรณ์ดำ้นสุขภำพและโรคระบำดไวรัสโควิท 19 ในปัจจุบนัเป็นเคร่ืองมือในกำรขับเคล่ือนให้
สังคมตระหนกัร่วมกนั โดยสร้ำงกำรรับรู้ว่ำทุกคนตอ้งหันมำดูแลตวัเอง กินอย่ำงไรไม่ป่วยและมีสุขภำพดี หำก
ตั้งตน้ท่ีกำรบริโภคอำหำรท่ีดี ท่ีปลอดภยัแลว้จะน ำไปสู่วิธีกำรปลูกท่ีถูกตอ้ง เม่ือเกิดวิกฤตแลว้จะสร้ำงโอกำส
ท ำใหส้ร้ำงกำรรับรู้วำ่ทุกคนตอ้งลุกขึ้นมำท ำอะไรใหเ้กิดขึ้นอยำ่งนอ้ยก็เพื่อแกปั้ญหำใหก้บัตนเอง 
  ปัญหำอุปสรรค ระยะแรกมีอุปสรรคปัญหำอยู่บำ้งแต่เช่ือว่ำ “อุปสรรคคือของขวญัจำกพระเจ้ำ”  
และจำกกำรท ำหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงพื้นท่ีคำ้ขำยและสร้ำงกำรเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่ำงผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตท่ีผ่ำน
มำท ำให้สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคไดใ้นจ ำนวนหน่ึงในหลำยพื้นท่ีทั้งในพื้นท่ีภำคกลำง ภำค
ตะวนัออก  ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ โดยเช่ือว่ำ เกษตรกรตอ้งเช่ือว่ำตนเองมีคุณค่ำและมีบทบำท
ส ำคญัในกำรสร้ำงอำหำรดี ๆ ส่งต่อมำยงัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคก็ตอ้งขอบคุณส่ิงดี ๆ ท่ีเกษตรกรผูผ้ลิตมอบให้  
สร้ำงควำมเก้ือกูลระหวำ่งกนั เรียนรู้และท ำควำมรู้จกักนั 
 การเช่ือมโยงผู้ผลติกบัผู้บริโภค 
  กำรบุกเบิกในยคุแรก ๆ ผูบ้ริโภคยงัไม่มีควำมรู้ควำมเขำ้ในในควำมแตกต่ำงของอำหำรอินทรียก์บั
อำหำรกระแสหลกั จึงพยำยำมหำวิธีกำรว่ำท ำอย่ำงไรให้ผูผ้ลิตอยู่ได้และผูบ้ริโภคมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ือง
อำหำรปลอดภยัมำกขึ้น ปัจจุบนัพยำยำมใหค้วำมรู้กบักลุ่มคนรุ่นใหม่ในกำรรับประทำนอำหำรสำยพรำน อำหำร
ส ำเร็จรูปใหค้นยคุใหม่เขำ้ใจวำ่ก ำลงักินอะไรเขำ้ไป รู้ท่ีมำของอำหำร 
  กำรเช่ือมโยงและขบัเคล่ือนพลงัผูบ้ริโภคในกำรมีส่วนร่วนในกำรผลกัดันนโยบำยเก่ียวข้องกับ
ระบบตลำดและเกษตรอินทรีย ์ มีกำรเช่ือมโยงกับกลุ่มเกษตรผูผ้ลิตตั้งแต่ต้นน ้ ำ กลำงน ้ ำและปลำยน ้ ำ ด้วย
กระบวนกำรผลิตของเกษตรกรท่ีรู้แหล่งท่ีมำ โดยส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผูบ้ริโภคคนรุ่นใหม่และกลุ่มผูส้นใจเร่ือง
สุขภำพท่ีลุกขึ้นมำท ำอำหำรกินเอง ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรพื้นบำ้น อำหำรฟิวชัน่ท่ีมีส่วนผสมจำกวตัถุดิบพื้นบำ้น 
เช่น สมุนไพร พืชผกัปลอดสำร อำหำรอินทรีย ์มีทั้งอำหำรสด อำหำรแปรรูปและกำรผลิตผลท่ีมีควำมร่วมสมยั 
และสร้ำงแฟนคลบัของตวัเอง นอกจำกน้ีมียงัอำหำรคลีนปรุงส ำเร็จ “ป่ินโตกินดี” ตะกร้ำปันผกั Farm to table 
farm visit กำรไปนอนคำ้งท่ีสวน กิจกรรมแต่งงำนในสวนออแกนิกส์ ท่ีผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคผูกป่ินโตขำ้วกบั
เครือข่ำยเกษตรผูป้ลูกขำ้วดว้ยระบบสมำชิก โดยจ่ำยเงินเป็นค่ำสินสอดก่อนคร้ังละ 5-10 กิโลกรัม ผ่ำนคนกลำง
ท่ีมองเห็นควำมส ำคัญโดยเกษตรส่งข้ำวอินทรีย์ท่ีมีกระบวนกำรผลิตท่ีปลอดภัยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำน
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกำรปกป้องฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยเจำ้สำวซ่ึงคือผลผลิตท่ีปลอดภยักบัผูบ้ริโภค นัน่คือท ำให้
ผูบ้ริโภคได้กินอำหำรท่ีดี ผูผ้ลิตผลิตส่ิงท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้และเป็นวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับธรรมชำติและ
ทอ้งถ่ินของตนเอง   
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ท่ีมำภำพ : เพจ Health Me Healthy Delivery 
 

  อน่ึงคือกำรท ำหนำ้ท่ีเช่ือมโยงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยกำรมีพื้นท่ีตรงกลำง เช่น ตลำดสีเขียวซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีท ำให้คนขำยและคนซ้ือมำเจอกนัโดยตรง โดยพยำยำมสร้ำงควำมรู้ให้กบัผูบ้ริโภคผ่ำนป้ำยฉลำกอธิบำย
สินคำ้ ถึงแหล่งท่ีมำ กระบวนกำรผลิต กำรออแบบและสร้ำงบรรจุภณัฑ์ท่ีมีควำมน่ำดึงดูดใจและอยู่บนพื้นฐำน
ของกำรค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั   
  กำรสร้ำงช่องทำงให้ผูบ้ริโภคเขำ้มำส่วนร่วมในกำรรณรงคแ์ละผลกัดนันโยบำยเพื่อแกไ้ขปัญหำ
ระดับโครงสร้ำงนั้น ช่องทำงในกำรส่ือสำรในพื้นท่ีตลำดอินทรียข์องเครือข่ำย Health me healthy Delivery                              
มีช่องทำงกำรส่ือสำรกบัผูบ้ริโภคในหลำกหลำยช่องทำงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผูบ้ริโภคท่ีมีกำรต่ืนตวัไม่
สำมำรถแยกออกจำกผูผ้ลิตท่ีเข้มแข็งได้มำกนัก ตลำดอินทรีย์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นขำยของ กำรท่ี
ผูบ้ริโภคจะมีควำมตระหนกัและรับรู้เร่ืองเกษตรกร ร่วมเป็นทุกขแ์ละสุขเห็นคุณค่ำซ่ึงกนัและกนัยงัมีไม่มำกพอ 
จึงจ ำเป็นตอ้งอำศยัระยะเวลำในกำรสร้ำง ซ่ึงแตกต่ำงจำกประเทศญ่ีปุ่ นและเกำหลี เพรำะบริบทท่ีแตกต่ำงกนั
และจ ำเป็นตอ้งมีกำรสร้ำงกำรรับรู้เช่ือมโยงกันของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตมำกขึ้นโดยกำรให้ควำมรู้ให้มำกขึ้น 
เพรำะตลำดอินทรียส่์วนใหญ่ขำดกำรท ำงำนกบัผูบ้ริโภค เพรำะถูกผลกัดนัใหเ้กิดโดยกลุ่มเกษตรผูผ้ลิตจดัตั้ง แต่
กลไกท่ีท ำงำนกบัผูบ้ริโภคมีนอ้ย ซ่ึงผูบ้ริโภคในเมืองส่วนใหญ่คือ ชนชั้นกลำงท่ีรับและบริโภคส่ือแต่ยงัขำดกำร
เช่ือมต่อท่ีดีกับผูผ้ลิตอำหำรอินทรีย์จำกชุมชน ซ่ึงซ่ึงท่ีผ่ำนมำได้มีควำมพยำยำมท ำกิจกรรมกับเด็กท่ีมำกับ
ผูป้กครองในตลำด City farm และตลำดปันอยู่ปันกินผ่ำนระบบสมำชิกและสร้ำงกำรรับรู้ขยำยวงผูบ้ริโภคผ่ำน
กำรบอกต่อและกิจกรรมตลำดสีเขียว ตลำดโรงเรียน ตลำดโรงพยำบำล ตลอดจนคนรุ่นใหม่โดยพยำยำมสร้ำง
สินคำ้อำหำรอินทรียท์ำงเลือกท่ีมีกำรผสมผสำนระหว่ำงอำหำรอินทรียท่ี์เป็นวิถีทอ้งถ่ินกับอำหำรคลีนหรือ
อำหำรคีโตท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมรับประทำน   
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  การสร้างและขับเคล่ือนพลเมืองอาหาร 
  กำรสร้ำงพลเมืองท่ีต่ืนตวัและตระหนกัรู้ในสังคมไทยมีควำมเป็นไปไดจ้ริง เพรำะกำรท ำงำนท่ีผ่ำน
มำของภำคประชำสังคมและกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตท่ีเช่ือมโยงกบัผูบ้ริโภคโดยกำรกระจำยอำหำรอินทรียใ์นพื้นท่ี
ตลำดเขียว ซ่ึงมำกกว่ำกำรเป็นกลไกในกำรกระจำยอำหำรจำกตน้ทำงไปสู่ผูบ้ริโภคแลว้ยงัเป็นพื้นท่ีในกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตด้วยกันเองและระหว่ำงผูบ้ริโภคท่ีมีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยท่ีเขำ้มำปฎิสังสรรคใ์นพื้นท่ีตลำด ซ่ึงเร่ิมจำกควำมสัมพนัธ์ของผูค้นในตลำดท่ีมีควำมเก้ือกูลกนั   
  ควำมคำดหวงัว่ำเครือข่ำยเกษตรอินทรียจ์ะสำมำรถสร้ำงผูบ้ริโภคท่ีเป็นพลเมืองอำหำรเพื่อเขำ้ไป
ขบัเคล่ือนประเด็นเชิงนโยบำยเป็นเร่ืองทำ้ทำยท่ีเป็นไปได ้หำกแต่ตอ้งมีกำรสร้ำงกลไกในลกัษณะของกำรรวม
พลังกลุ่มเพื่อกำรต่อรอง ตลำดต้องสร้ำงและท ำงำนควำมรู้ สร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับผูบ้ริโภคมำกขึ้น โดยใช้
ประเด็นวิกฤตสถำนกำรณ์สุขภำพ อำหำรและส่ิงแวดล้อมในกำรเช่ือมโยงเพื่อกำรขับเคล่ือนนโยบำย เช่น
สถำนกำรณ์โรคระบำดอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนำ (COVID 19) กำรตอ้งเผชิญกับภำวะฝุ่ น PM 2.5 ท่ีเป็น
อนัตรำยต่อสุขภำพ เพื่อกระตุน้ให้ผูค้นตระหนกัและลุกขึ้นมำดูแลตนเองซ่ึงจะน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรขบัเคล่ือน
ประเด็นเชิงนโยบำยได ้ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงควำมรู้สึกของกำรเป็นเจำ้พื้นท่ีอำหำรของทอ้งถ่ิน ชุมชน จงัหวดัและ
ประเทศ แต่กำรสร้ำงพลเมืองอำหำรเชิงปริมำณอำจจ ำเป็นตอ้งอำศยัระยะเวลำ กำรสร้ำงพลเมืองอำหำรในสังคม
เมืองอำจมีขอ้จ ำกัด เพรำะมีควำมเป็นสังคมปัจเจกสูงแต่อย่ำงไรก็ตำมหำกท ำให้ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคเช่ือมโยง
และเก้ือกูลกนัไดจ้ะสำมำรถน ำไปสู่กำรขบัเคล่ือนนโยบำยไดห้ลำยระดบั ในระยะเร่ิมตน้อยำ่งนอ้ยท่ีสุดคือเม่ือมี
กิจกรรมจิตอำสำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำรจดักำรขยะ กำรลงมือเพื่อช่วยกนัเก็บขยะกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้
ควำมร่วมมือในกิจกรรม 
  กลไกในกำรรวมตวัของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ตลำดเขียว”ทั้งในระบบออนไลน์
และ ออฟไลน์ พบขอ้เท็จจริงอย่ำงหน่ึงคือ คนรุ่นใหม่มีโอกำสในกำรเขำ้ถึงแหล่งควำมรู้จ ำนวนมำก และคนรุ่น
ใหม่หรือกำรสร้ำงผูบ้ริโภครุ่นใหม่จึงไม่ใช่เร่ืองยำกเพียงแต่ตอ้งมีกำรผลิตควำมรู้ท่ีชดัเจนและสร้ำงทำงเลือก
ให้กบัผูบ้ริโภคอย่ำงต่อเน่ืองสม ่ำเสมอ เพรำะคนรุ่นใหม่มีลกัษณะของกำรมีอิสรภำพในกำรเลือก และต่ืนตวัใน
กำรบริโภคอำหำรท่ีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยทั้งน้ีเพรำะสถำนกำรณ์ท่ีคนในสังคมยุคใหม่ตอ้งเผชิญส่วนใหญ่คือ
วิกฤตเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศและกำรสูญเสียฐำนทรัพยำกรท่ีเกิดจำกกำรผลิตเชิงเด่ียว ซ่ึงรูปธรรมท่ี
ผูบ้ริโภคเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรผลกัดนัเชิงนโยบำยท่ีชดัเจนคือ กรณี Prince เจำ้ชำยผกั 
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  ในกำรท่ีจะขบัเคล่ือนผูบ้ริโภคใหเ้ป็นพลเมืองอำหำรนั้น   
   1. กำรบริโภคอำหำรคีโต เป็นกระแสในขณะท่ีอำหำรอินทรียค์ือวิถีชีวิต คนในระบบเกษตร
อินทรียต์อ้งไม่ปิดกั้นแบ่งแยก ไม่เป็นศตัรูกบัใคร รณรงคใ์นส่ิงท่ีท ำและสร้ำงพลงัขบัเคล่ือน ไม่สำดโคลนใคร  
ควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงในชุมชน มีกำรตรวจสอบกันเองระหว่ำงผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ปลูกอะไร ปลูกท่ีไหน ท ำ
อยำ่งไร  เช่ือม CSA ยอ่ยผำ่นคนกลำงท่ีเป็นผูป้ระกอบกำรทำงสังคมท่ีไม่แสวงผลก ำไรมำกเกินไป 
    2. กำรท่ีระบบกำรคำ้โมเดินเทรดเขำ้มำเพื่อช่วงชิงตลำดกำรคำ้อำหำรอินทรีย์ให้มองว่ำเป็น
โอกำสในกำรสร้ำงกระแสให้ขำยำยวงท่ีกวำ้งขวำงขึ้นจึงไม่ควรกงัวลหำกแต่ควรท ำงำนในเร่ืองของกำรให้
ควำมรู้กับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นระบบและเชิงลึกมำกขึ้น จะท ำให้ผูบ้ริโภคสำมำรเข้ำถึงผลผลิตอินทรีย์จำก
เกษตรกรรำยยอ่ยจำกชุมชนไดม้ำกขึ้น 
 
5. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรกรอนิทรีย์รายย่อย อ.สนามชัยเขต 

 กำรรวมตวัของเกษตรกรผูท้  ำเกษตรอินทรียใ์นพื้นท่ี อ ำเภอสนำมไชยเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรำ เร่ิมมำ
ตั้งแต่ปี 2532 จำกกำรรวมตวักนัเป็นกลุ่มเกษตรกรรมทำงเลือกในพื้นท่ี เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร                     
และท ำกำรผลิตท่ีหลำกหลำย และไดพ้ฒันำเป็นกลุ่มเกษตรอินทรียส์นำมชยัเขตเม่ือปลำยปี 2544 โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนระบบกำรผลิตเป็นเกษตรอินทรียท่ี์มีควำมยัง่ยนื  
 ตลำดอินทรีย์แรกเร่ิมของกลุ่มเป็นตลำดข้ำวอินทรีย์ส่งออก ซ่ึงได้ร่วมกับมูลนิธิสำยใยแผ่นดิน                      
และสหกรณ์กรีนเนทส่งออกขำ้วขำ้วพนัธุ์พื้นบำ้นเหลืองประทิวอินทรียไ์ปยงัสหภำพยุโรปเม่ือปี 2544 โดย
ไดรั้บตรวจรับรองมำตรฐำนอินทรียแ์บบกลุ่มจำกส ำนกังำนมำตรฐำนเกษตรอินทรียไ์ทย (มกท.) ต่อมำไดมี้กำร
เพิ่มขยำยสินคำ้อินทรียส่์งออก เช่น ขำ้วหอมมะลิแดงอินทรีย ์ขำ้วหอมมะลิอินทรีย ์และผลิตภณัฑ์แปรรูป
อินทรีย ์เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ หอมแดง ถัว่ และธญัพืช เป็นตน้ ต่อมำในปี 2550-2551 กลุ่มไดเ้ร่ิมสนใจขยำยพืชผกั
ทอ้งถ่ินสู่ตลำดอินทรีย ์เพรำะมองว่ำกำรท ำเกษตรอินทรียท่ี์ย ัง่ยืนไม่สำมำรถขึ้นกบัขำ้วหรือพืชชนิดใดตวัใดตวั
หน่ึง จึงควรมีกำรขยำยกำรผลิตให้ครบวงจร โดยส่งเสริมสนบัสนุนให้เกษตรกรเพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรท ำ
ผลิตดว้ยกำรปลูกพืชผกัพื้นบำ้นท่ีมีควำมหลำกหลำยในระบบนิเวศทอ้งถ่ิน กลุ่มไดน้ ำสินคำ้อินทรียม์ำขำยใน
ตลำดสีเขียว ท่ีร้ำนนำวิลิต ตึกรีเจนทก์รุงเทพ สัปดำห์ละ 1 คร้ังและไดเ้ร่ิมรณรงคใ์หผู้บ้ริโภครู้จกัผกัพื้นบำ้นมำก
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได้มีกำรขยำยกำรขำยสินค้ำอินทรีย์เข้ำสู่ตลำดท้องถ่ินมำกขึ้น โดยได้น ำพืชผกัผลไม้
อินทรียไ์ปขำยในตลำดเขียวต่ำง ๆ เช่น โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ตลำดเขียวและตลำด
ทอ้งถ่ินดงักล่ำวขำ้งตน้ยงัมีกำรขำย และขยำยต่อเน่ืองมำจวบจนปัจจุบนั ซ่ึงก ำลงัเร่ิมโครงกำรท่ีจะจดัท ำแผงผกั
ชุมชนของสมำชิกขึ้นในวนัท่ีสมำชิกตอ้งรวมผกัมำส่ง เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดในทอ้งถ่ินให้กวำ้งขวำงมำก
ยิง่ขึ้นอีก 
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 นอกจำกน้ี กลุ่มไดมี้กำรท ำตลำดแบบระบบสมำชิก กบับุคลำกรในมหำวิทยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช                              
โดยให้สมำชิกจ่ำยเงินล่วงหน้ำเป็นรำยเดือน จะจดัส่งสัปดำห์ละคร้ัง ซ่ึงผลผลิตจะเป็นไปตำมฤดูกำล ในช่วง
หลงัยงัมีกำรพฒันำชุดเมนูอำหำรอินทรีย ์ท่ีสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินชีวิตของคนเมือง เช่น ชุดแกงส้ม ชุดแกง
เลียง ชุดแกงอ่อม ชุดส้มต ำ ชุดย  ำ ฯลฯ เป็นเซตจดัเตรียมให้กับผูบ้ริโภคไปด้วย ซ่ึงกำรท ำตลำดแบบระบบ
สมำชิกท่ีจ่ำยเงินล่วงหนำ้รำยเดือน และกำรไปขำยสินคำ้ในตลำดเขียวท่ี มสธ. ไดห้ยุดชะงกัไป แต่ก็ยงัคงมีกำร
ท ำตลำดแบบขำยตรงท่ีผูบ้ริโภคสำมำรถสั่งซ้ือสินคำ้แลว้มีระบบจดัส่งไปให้ถึงมือผูบ้ริโภค โดยเฉพำะระบบ
สมำชิกของผูบ้ริโภคอินทรียใ์นพื้นท่ีท่ีมีสมำชิกอยู ่20 กวำ่รำย 
 การเช่ือมโยงงานของกลุ่มกบัการแก้ไขปัญหาสังคมส่ิงแวดล้อม 
  แนวทำงในกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำร ด้วยกำรวำงแผนกำรผลิตแบบยัง่ยืนพร้อมกับกำร
ยกระดบัคุณภำพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กบัไปกบักำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม จึงเปรียบเหมือนกระบวนกำรส ำคญัท่ี
กลุ่มใช้ในกำรท ำงำน “ควำมคิด” กบัสมำชิกของกลุ่มอย่ำงเขม้ขน้ตลอดระยะเวลำหลำย 10 ปี และกลุ่มยงัให้
ควำมส ำคญัในกำรส่งเสริมกำรผลิตแบบเกษตรอินทรียท่ี์มีควำมหลำกหลำยและอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชทอ้งถ่ิน 
วำงแผนและจดักำรตลำดผลผลิตโดยกลุ่มใหก้บัสมำชิก พืชทุกตวัจะมีมีกำรก ำหนดรำคำประกนัร่วมกนัระหว่ำง
กลุ่มกบัสมำชิกและรับซ้ือผลผลิตทุกรำยกำร เพื่อใหเ้ป็นผลผลิตเกษตรอินทรียท่ี์มีมำตรฐำนสำกลรำคำไม่แพง 
  กำรขยำยตวัของตลำดและกลุ่มผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยกำรท ำงำนท่ีมุ่งท ำงำนท่ีมุ่งสร้ำง
พื้นท่ีรูปธรรมและขยำยผลสู่พื้นท่ีใกลเ้คียง โดยปี 2555 กลุ่มไดเ้ร่ิมส่งสินคำ้อินทรียใ์ห้กบัร้ำนกรีน คือ เลมอน
ฟำร์ม ทั้ง หอมแดง กระเทียม พริก และพืชผกั ผลไม ้ท่ีหมุนเวียนตำมฤดูกำล จนปัจจุบนักลุ่มมีสินคำ้อินทรียท่ี์
ขำยอยู่ในร้ำนเลมอนฟำร์มประมำณ 50 รำยกำร และส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์อินทรีย ์ เช่น 
น ้ ำพริก น ้ ำสลดั น ้ ำจ้ิม พริกแกง และสมุนไพรผง ท่ีเห็นสินคำ้อินทรียข์องกลุ่มผ่ำนหนำ้ร้ำนเลมอนฟำร์มติดต่อ
โดยตรงมำท่ีกลุ่ม เพื่อสั่งซ้ือสินคำ้ของกลุ่มไปเป็นวตัถุดิบในกำรผลิต เช่น พริก ขิง ข่ำ ตะไคร้ มะนำว มะกรูด 
ใบเตย ฯลฯ ผูป้ระกอบกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์อินทรียเ์ป็นตลำดท่ีใหญ่มำก เช่น น ้ ำพริกเจ๊เล็ก ปทุมธำนี มีควำม
ตอ้งกำรพริกปีละ 100 ตนั แต่กลุ่มยงัสำมำรถผลิตพริกอินทรีย ์ทั้งพริกจินดำ พริกมนั พริกช้ีฟ้ำ ใหไ้ดเ้พียงปีละ 5 
ตนั นอกจำกน้ียงัมีผูป้ระกอบกำรท่ีมำติดต่อซ้ือสินคำ้อินทรียข์องกลุ่มไปขำยต่อใหก้บัสมำชิกของตนผ่ำนระบบ
ออนไลน์  ตลำดผูป้ระกอบกำรเป็นตลำดท่ีมีควำมเฉพำะเหมือนกับตลำดส่งออก และ แตกต่ำงกว่ำ “ตลำด
ทัว่ไป” เน่ืองจำก ทั้งตลำดผูป้ระกอบกำรและตลำดส่งออกเป็นตลำดท่ีเกษตรกรมีหลกัประกนัและช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยผลผลิตล่วงหนำ้ท่ีแน่นอน ท ำใหผู้ผ้ลิต (เกษตรกร) ไม่มีปัญหำเร่ืองกำรตลำด เพรำะสำมำรถร่วมวำง
แผนกำรผลิตร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมแรก่อนกำรเพำะปลูกกบัผูป้ระกอบกำร  
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ท่ีมำภำพ : เพจ มูลนิธิชีวิตไท - Local Act 
 

  ปัจจุบนักลุ่มมีสมำชิกเกษตรกรอินทรียค์รอบคลุมพื้นท่ีใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
จงัหวดัปรำจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้ และ จงัหวดันครนำยก โดยมีจ ำนวนสมำชิกกว่ำ 500 รำย และมีพื้นท่ีเกษตร
อินทรียท่ี์ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนประมำณ 10,000 ไร่ รวมทั้งยงัมีแผนท่ีจะขยำยสมำชิกไปยงัพื้นท่ีจงัหวดั
ชลบุรีด้วย กลุ่มมีผลผลิตขำ้ว ผกัและผลไม ้โดยมีผลผลิตขำ้วเหลืองประทิวและขำ้วมะลิแดงท่ีจ ำหน่ำยผ่ำน
สหกรณ์กรีนเนท ส่วนผลผลิตขำ้วพนัธุ์อ่ืน ๆ ผกัและผลไม ้ทำงกลุ่มรับซ้ือผลผลิตในรำคำประกันและน ำไป
จ ำหน่ำยในตลำดต่ำง ๆ ทั้งตลำดเขียวในทอ้งถ่ิน ตลำดนดัในกรุงเทพ กำรขำยส่งให้ร้ำนคำ้หรือผูป้ระกอบกำร
เกษตรอินทรียอ่ื์น และกำรขำยตรงใหก้บัผูบ้ริโภค  
  “เร่ิมจำกปลูกส่ิงท่ีตนเองกิน ท ำกำรผลิตในส่ิงท่ีตนเองถนัด เหลือจำกนั้ นค่อยน ำไปขำย”                      
เป็นแนวทำงปฏิบติัของสมำชิกภำยในกลุ่ม ในตอนแรกอำจฟังดูเหมือนกุศโลบำย แต่จำกกำรให้ขอ้มูลของ
สมำชิกพบว่ำ ไม่มีเกษตรกรครอบครัวใดท่ีสำมำรถบริโภคในส่ิงท่ีตนเองท ำกำรผลิตได้ทั้งหมด อีกทั้งควำม
ช ำนำญในกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิดของแต่ละครอบครัวท ำให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภำพ เม่ือผลผลิตมีคุณภำพสูง
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กว่ำในทอ้งตลำด จึงไม่ใช่เร่ืองยำกท่ีจะน ำสินคำ้เขำ้ตลำด “เวลำเห็นกำรเติบโตของพืชผกัผลไมข้องเรำ ก็ยิ่ง
มัน่ใจวำ่น่ีคือควำมมัน่คง คือกำรสร้ำงทำงเลือกให้กบัผูค้นในอนำคตวำ่เรำคือสังคมผลิตอำหำรปลอดภยั มีควำม
อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีผลิตอำหำรปลอดภยัใหแ้ก่คนในสังคมไทยและสังคมโลก”  
 กลยทุธ์ทำงกำรตลำดอินทรียท่ี์ส ำคญัของกลุ่ม ก็คือ  
  1) กำรผลิตครบรอบ กำรตลำดครบรอบ และกำรจดักำรระบบผลผลิตและกำรตลำดโดยระบบกลุ่ม 
โดยมีควำมคิดว่ำระบบกำรผลิตแบบครบรอบกำรผลิตทั้งปีเป็นกระบวนกำรพฒันำและเช่ือมช่องตลำดให้มี
หลำยช่องทำง ส่วนกำรจดักำรระบบผลิตและตลำดแบบกลุ่ม โดยมีกำรวำงแผนกำรผลิตร่วมกบัเกษตรกร มีกำร
รับซ้ือสินคำ้ในรำคำประกนั และมีกำรจดับรรจุและจดัส่งสินคำ้ไปยงัตลำดต่ำง ๆ ท ำให้สำมำรถเพิ่มทั้งปริมำณ
และควำมหลำกหลำยของสินคำ้ให้มำกเพียงพอท่ีจะไปสู่ตลำดและผูป้ระกอบกำรสินคำ้รำยใหญ่และตลำด
อินทรียท่ี์หลำกหลำยขึ้น โดยกลุ่มมีนโยบำยส่งเสริมให้สมำชิกท ำกำรผลิตปลูกพืชท่ีหลำกหลำยครบรอบวงจร
ต่อเน่ืองกนัตลอดปี เพื่อให้มีผลผลิตอินทรียค์รบรอบตลอดทั้งปี ทั้งน้ีมีกำรก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนว่ำสมำชิกของ
กลุ่มตอ้งมีกำรเพำะปลูกพืชอำหำรอย่ำงน้อย 15 ชนิด ในแปลงกำรผลิตของตน ผลผลิตจำกแปลงจะมีควำม
หลำกหลำย และจะท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดห้มุนเวียนอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปีเช่นกนั 
  2) กำรรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ระดับสำกล สินค้ำท่ีได้ตรำรับรองมำตรฐำนอินทรีย์ จะเป็น
หลกัประกนัส่วนหน่ึงท่ีจะท ำให้กลุ่มสำมำรถขำยสินคำ้อินทรียไ์ดใ้นตลำดท่ีกวำ้งขวำงขึ้นหลำยระดบั ตั้งแต่
ตลำดอินทรียใ์นประเทศจนถึงกำรส่งออก ปัจจุบนักลุ่มมีพืชท่ีไดรั้บรองมำตรฐำนเกษตรอินทรียจ์ ำนวน 125
รำยกำร มำตรฐำนเกษตรอินทรียร์ะดบัสำกลท่ีกลุ่มไดรั้บกำรรับรอง มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ มำตรฐำนระบบเกษตร
อินทรีย์  สมำพันธ์เกษตรอินทรีย์นำนำชำติ ( International Federation of Organic Agriculture Movements – 
IFOAM) มำตรฐำนระบบเกษตรอินทรียส์หภำพยโุรป (EU) และมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรียแ์คนำดำ (Canada 
Organic Regime – COR) ซ่ึงมำตรฐำนต่ำงประเทศเหล่ำน้ีมกัมีค่ำใชจ่้ำยสูงในกำรตรวจรับรอง กลุ่มจึงเลือกใช้
วิธีกำรรับรองแบบกลุ่มในกำรตรวจรับมำตรฐำนอินทรีย ์
  นอกจำกน้ีกลุ่มยงัใช้ระบบประกนัคุณภำพในระดบัทอ้งถ่ิน ท่ีให้กำรรับรองผูผ้ลิตโดยเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และตั้งอยูบ่นฐำนของควำมเช่ือถือ เครือข่ำยทำงสังคม และกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ 
เรียกวำ่ ระบบชุมชนรับรอง หรือ (PGS-Participatory Guarantee Systems) ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มกัใชร้ะบบน้ีใน
ช่วงแรกของกำรปรับเปล่ียนกำรผลิตจำกเคมีมำสู่อินทรีย ์
  3) ระบบกำรวำงแผนกำรผลิตร่วมกบักำรวำงแผนกำรตลำด กลุ่มมีโครงสร้ำงของฝ่ำยส่งเสริมเป็น
ผูรั้บผิดชอบท ำเร่ืองระบบตลำด ท่ีเร่ิมตั้งแต่กำรวำงแผนกำรผลิตคนถึงกำรจดักำรตลำด ในดำ้นกำรวำงแผนกำร
ผลิตกลุ่มจะเป็นผูดู้แลให้ผลิตเป็นไปตำมมำตรฐำน อบรมสมำชิกผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ประจ ำทุกเดือน เพื่อ
สร้ำงให้สมำชิก สำมำรถก้ำวขึ้นเป็น ทีมบริหำร ทีมตลำด ทีมตรวจรับรอง ทีมประชำสัมพนัธ์ ดังแสดงใน
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โครงสร้ำงกำรท ำงำนกลุ่มสนำมไชยเขตในรูปท่ี 2 กระบวนกำรท่ีท ำจะเป็นกำรสร้ำงงำนทั้งระบบ กลุ่มจะไม่ท ำ
กำรผลิตเยอะ ๆ แลว้คอยตลำดมำ แต่จะเนน้ระบบกำรวำงแผนกำรผลิตร่วมกบัผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นกำรวำงแผน
ล่วงหนำ้ โดยเฉพำะในสินคำ้อินทรียท่ี์ส่งออกและท่ีขำยใหผู้ป้ระกอบกำรต่ำง ๆ  
 การพฒันา โอกาส และอนาคตในการขยายตลาดอนิทรีย์ 
  กลไกส ำคญัในกำรพฒันำและขยำยตลำดอินทรีย์ของกลุ่ม เร่ิมตั้งแต่ตน้ทำงกำรผลิตถึงปลำยทำง
ผูบ้ริโภค จำกตน้ทำงกำรผลิตท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิกเครือข่ำย ทีมงำนเจำ้หน้ำท่ีท่ีท ำหน้ำท่ีในกำร
ส่งเสริมและพฒันำยกระดับเกษตรกรและสร้ำงขยำยเครือข่ำยตลำดอินทรีย ์ตลอดจนกลไกจำกหน่วยงำนท่ี
ท ำงำนตลำดอินทรีย์ในโรงพยำบำลและโรงเรียนท่ีท ำงำนร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรต้นทำงเพื่อส่งต่อและ
เช่ือมโยงสู่ผูบ้ริโภคปลำยทำง ทั้งในเร่ืองของกำรให้ควำมรู้กับผูบ้ริโภค กำรเป็นกลไกขบัเคล่ือนเพื่อสร้ำง
สุขภำพขององค์กร  แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำเกษตรกรกว่ำคร่ึงเป็นเกษตรผูสู้งอำยุมีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกับกลุ่ม
เกษตรกรวยัแรงงำน จึงนบัว่ำเป็นขอ้จ ำกดัหน่ึงในกำรขบัเคล่ือนและขยำยตลำดอินทรียใ์นเชิงปริมำณ โดยกลุ่ม
ไดพ้ยำยำมวำงแผนกำรผลิตท่ีลดภำวะและควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจำกควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศและโรค
แมลงท่ีเกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่นอนของสภำพภูมิอำกำศ และแหล่งน ้ ำไม่เพียงพอ กำรจดักำรผลผลิตท่ีมีควำม
หลำกหลำยตอ้งใช้แรงงำนท่ีเขม้ขน้ โดยกำรปรับเปล่ียนกำรปลูกพืชยืนตน้อำยุยำวสลบักบัพืชอำยุสั้นเพื่อลด
ปัญหำในกำรเก็บเก่ียวของเกษตรกรผูสู้งอำยุ ประกอบกบัเจำ้หนำ้ท่ีท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรส่งเสริมและพฒันำกลไก
ตลำดมีไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำสร้ำงพื้นท่ีกำรขยำยผลของตลำดอินทรียใ์นขณะน้ี 
  นอกจำกน้ียงัพบว่ำ ผลผลิตและควำมต้องกำรของตลำดไม่สอดคล้องกัน ผูบ้ริโภคไม่ได้รับ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำรเพรำะขำดควำมต่อเน่ืองของผลผลิตท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสภำพภูมิอำกำศ และไม่มัน่ใจใน
ควำมเป็นอินทรียใ์นอำหำร จึงตอ้งมีกำรให้ควำมรู้เร่ืองตรำสัญลกัษณ์ของกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตแบบ
อินทรียเ์พื่อใหส้ำมำรถสร้ำงเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค ขำดพื้นท่ีตลำดท่ีมัน่คงและเหมำะสม เพรำะตลำดบำงแห่งตอ้ง
อำศยัพื้นท่ีของหน่วยงำนรำชกำร หำกหน่วยงำนไม่สนบัสนุนต่อเน่ืองอำจจ ำเป็นตอ้งปิดตวัลง รวมทั้งตลำดบำง
แห่งมีควำมห่ำงไกลจนเกินไปท ำให้ยำกต่อกำรเขำ้ถึงและไม่เอ้ือต่อกำรท ำกิจกรรมสำธำรณะ ควำมเขำ้ใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีคลำดเคล่ือนระหว่ำง อำหำรปลอดภยั อำหำรปลอดสำรและอำหำรอินทรียส่์งผลต่อกำรเหมำรวมเร่ือง
รูปลกัษณ์  รำคำและชนิดของผลผลิตตำมฤดูกำล ตลำดอินทรียส่์วนใหญ่เกิดจำกกำรจดัตั้งจำกเกษตรกรจึงมี
กลไกกำรท ำงำนกบัผูบ้ริโภคมีน้อยโดยเฉพำะผูบ้ริโภคชนชั้นกลำงท่ีมีศกัยภำพในกำรรับข่ำวสำรรวดเร็ว ไม่
สำมำรถเขำ้ถึงอำหำรของชุมชนไดโ้ดยตรงเพรำะกลำยเป็นเหยื่อของกำรตลำดผ่ำนกำรโฆษณำชวนเช่ือผ่ำนส่ือ 
นอกจำกน้ีผูบ้ริโภคเมืองส่วนใหญ่ไม่นิยมท ำอำหำรเอง ตอ้งกำรอำหำรปรุงส ำเร็จรูปท ำให้อำหำรสดขำยยำก กำร
ถูกแย่งชิงพื้นท่ีกำรตลำดจำกหน่วยคำ้ปลีกขนำดใหญ่ท่ีมีทุนสูงเช่น Modern trade รวมทั้งก ำลงัคนท ำงำนทั้งใน
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ส่วนของกำรพฒันำงำนส่งเสริมเกษตรกร นกักำรตลำดและประสำนงำน ยงัมีนอ้ยและมีขีดจ ำกดัในกำรท ำงำน 
ซ่ึงส่งผลต่อกำรท ำงำนขบัเคล่ือนและขยำยผล 
  กำรขยำยตวัของตลำดอินทรียมี์เพิ่มมำกขึ้นเร่ือย ๆ แต่ยงัขำดคนท ำงำน ท ำให้กำรท ำงำนเพื่อกำร
ขบัเคล่ือนงำนเชิงปริมำณมีจ ำกดั นอกจำกน้ีกลุ่มยงัขำดงบประมำณหมุนเวียนท่ีมำกพอในกำรส่งเสริมขยำยผล 
ตลอดจนกำรส่งต่อขอ้มูลและกำรท ำงำนพฒันำเครือข่ำยตลำดอินทรีย ์กลุ่มจึงมีแนวคิดเร่ืองของกำรพฒันำ
ยกระดบัแกนน ำคนรุ่นใหม่ให้มีทกัษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เพรำะหำกกำรท ำงำนยงัไม่สำมำรถสร้ำงกำรขยำย
ผลไดม้ำกพออำจถูกช่วงชิงจำกทุนขนำดใหญ่ท่ีมองเห็นโอกำสเพรำะมีทุนและสรรพก ำลงัท่ีมำกกว่ำ ส่งผลให้
เกษตรกรรำยยอ่ยไดรั้บผลกระทบ 
  กลุ่มมีแผนในอนำคตท่ีจะสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต โดยสร้ำงกระบวนกำรให้
ผูบ้ริโภคทุกระดับมีควำมรู้สึกเป็นเจำ้ของตลำดร่วมกนั โดยใช้ตลำดอินทรียเ์ป็นพื้นท่ีในกำรเรียนรู้และสร้ำง
ควำมเป็นชุมชนร่วมกนัของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ยงัมีแผนท่ีจะพฒันำตลำดอินทรียก์ลำงเมืองท่ีมีควำมสะดวกใน
กำรเขำ้ถึงง่ำยของผูบ้ริโภค ตลอดจนกำรท่ีจะสร้ำงแพลทฟอร์มหรือพื้นท่ีกลำงในกำรส่ือสำรระหว่ำงผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภคให้หลำกหลำยและสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีมีอยู่หลำยกลุ่ม ทั้งช่องทำงออนไลน์ 
ออฟไลน์ และระบบสมำชิก CSA รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเช่ือมโยงควำมร่วมมือท่ีจะประสำนกันของตลำด
อินทรีย ์สถำบนัและหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ใหมี้ควำมเช่ือมโยงไปถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้ำงกลไก
กำรมีส่วนร่วมในกำรขบัเคล่ือนตลำดอินทรียร่์วมกนั กำรท่ีจะขบัเคล่ือนและยกระดบัเกษตรกรผูผ้ลิตท่ีเป็นเพียง
หน่วยผลิตแต่เพียงอย่ำงเดียวโดยพฒันำให้เกิดทกัษะดำ้นกำรตลำด กำรปรับปรุงพนัธ์พืช โดยผ่ำนกระบวนกำร
พฒันำหลกัสูตรพฒันำเกษตรรุ่นใหม่ท่ีน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรขยำยผลในพื้นท่ีอ่ืน ๆ มำกขึ้น นอกจำกน้ีเพิ่มกำร
รับรู้และพฒันำมำตรฐำนตลำดอินทรีย ์ ท่ีมีตรำสัญลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงกระบวนกำรผลิตและกำรตรวจสอบ
คุณภำพอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพยำยำมเขำ้ถึงผูซ้ื้อรำยใหญ่ เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร บริษทัเอกชนเพื่อพฒันำกำร
ซ้ือขำยผลผลิตอินทรียท์ำงตรงโดยไม่จ ำเป็นตอ้งผำ่นระบบตลำด   
  ถึงแม้ปัจจุบันจะมีกำรขำยำยผลกิจกรรมและสร้ำงผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงในรุ่นต่อไปแต่ยงัไม่
เพียงพอ  กลุ่มจึงมองวำ่จะควรมีกำรเพิ่มสรรพก ำลงัของคนท ำงำนเพื่อท ำงำนยกระดบัควำมรู้ของเกษตรกรอย่ำง
ต่อเน่ือง  โดยเห็นว่ำหน่วยงำนหรือแหล่งทุนสนับสนุนควรมีกำรสนับสนุนท่ีต่อเน่ืองไม่ใช่กำรกำรสนับสนุน
ระยะสั้นเพียงปีเดียว   
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 การเช่ือมโยงและขับเคล่ือนพลงัผู้บริโภคในการผลกัดันนโยบายรัฐ 
  กลุ่มมีกำรสร้ำงเครือข่ำยและเช่ือมต่อระหว่ำงผูบ้ริโภคหลำยระดบั ทั้งผ่ำนช่องทำงกำรกระจำย
สินคำ้และอำศยักลไกตลำดหลำยรูปแบบทั้งในพื้นท่ีออนไลน์ ออฟไลน์ รวมทั้งตลำดกำรส่งออกต่ำงประเทศ 
โดยกลุ่มมีกำรผลิตพืชท่ีหลำกหลำย จึงมีควำมพยำยำมใชพ้ื้นท่ีกำรตลำดในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และเกำะเก่ียวกนั
ระหว่ำงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคมำเป็นพลเมืองร่วมในกำรปกป้องพื้นท่ีอำหำร รวมทั้งกำรผลกัดนัให้มีกำรโซนน่ิง 
(Zoning) เพื่อแบ่งเขตพื้นท่ีอำหำรปลอดภยั และขยำยผลลงพื้นท่ีผลิตอำหำรอินทรียท์ั้งในระดบัหมู่บำ้น ระดบั
ต ำบล และระดบัเมือง เพื่อสร้ำงกลไกกำรเช่ือมต่อควำมรู้ลงสู้พื้นท่ีใหม้ำกท่ีสุด โดยท ำงำนกบักลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่ม
คนรักสุขภำพ สร้ำงชุมชนผูบ้ริโภคแบบใหม่ในลกัษณะชุมชนเก้ือกูลแบ่งปัน และคุม้ครองพื้นท่ีอำหำรส่วนรวม 
ดงัเช่นท่ีเกิดขึ้นในเกำหลีใตท่ี้สำมำรถสร้ำงกลุ่มสหกรณ์ผูบ้ริโภคท่ีเก้ือกูลกบัผูผ้ลิตเพื่อปกป้องพื้นท่ีอำหำรของ
ตนเอง   
  กำรเช่ือมโยงปัญหำของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยใชต้ลำดเป็นพื้นท่ีสร้ำงกำรเรียนรู้ระหวำ่งผูบ้ริโภค
และผูผ้ลิต ตลอดจนกำรสร้ำงกลไกของหน่วยงำนของรัฐท่ีไม่แข็งตวัเป็นกลไกในกำรขบัเคล่ือนและเช่ือมโยง
ระหว่ำงผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เช่น อำหำรท่ีโรงพยำบำลปรุงให้ผูป่้วยในโรงพยำบำลมำจำกแหล่งผลิตจำก
เกษตรกรท่ีผลิตอำหำรปลอดภยั เจำ้ท่ีโภชนำกำรของโรงงพยำบำลมีพนัธสัญญำท่ีตอ้งอธิบำยถึงแหล่งท่ีมำและ
สรรพคุณทำงยำและคุณค่ำทำงโภชนำกำรให้ผูป่้วยรู้ ผูบ้ริโภคในตลำดอินทรียไ์ด้รับควำมรู้เร่ืองแหล่งท่ีมำ 
กระบวนกำรผลิต  เกษตรกรผูผ้ลิต และประโยชน์ของอำหำรรวมทั้งเมนูอำหำรท่ีส่งเสริมกำรบริโภคผกัพื้นบำ้น
ให้กับผูบ้ริโภคคนเมืองท่ีไม่รู้จักผกัพื้นบ้ำน มีกิจกรรมตรวจกำรปนเป้ือนสำรเคมีในเลือดเพื่อสร้ำงควำม
ตระหนกัในกำรบริโภคอำหำรปลอดภยั มีกิจกรรมเยี่ยมฟำร์มเพื่อเช่ือมโยงและท ำควำมรู้จกัระหว่ำงผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค   
  กำรเสริมพลังผูบ้ริโภค มีกำรกำรสร้ำงช่องทำงให้ผูบ้ริโภคเข้ำมำส่วนร่วมในกำรรณรงค์และ
ผลกัดนันโยบำยเพื่อแกไ้ขปัญหำระดบัโครงสร้ำง เช่น กำรเคล่ือนไหวเพื่อยกเลิกสำรเคมีอนัตรำยในกำรก ำจดั
ศตัรูพืช  มีกำรท ำงำนเช่ือมโยงกบัภำคีควำมร่วมมือหลำยกลุ่ม โดยพยำยำมเปิดช่องทำงให้ผูบ้ริโภคเขำ้มำมีส่วน
ร่วมร่วมรณรงคท่ี์น ำไปสู่กำรยกเลิกสำรเคมี กำรขบัเคล่ือนเพื่อกำรต่อรองกบันโยบำยภำครัฐและทอ้งถ่ินท่ีส่งผล
กระทบต่อพื้นท่ีอำหำรของชุมชนในหลำยประเด็น โดยกำรใหค้วำมรู้และสร้ำงควำมตระหนกัต่อผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นโดยพยำยำมใชพ้ื้นท่ีตลำดอินทรียเ์ป็นส่วนหน่ึงในกำรสร้ำงกลไกกำรขบัเคล่ือนเกำะเก่ียวกลุ่มผูบ้ริโภค
และผู ้ผลิตให้มีควำมรู้สึกเป็น “หุ้นส่วนกัน”  เพื่อกำรปกป้องพื้นท่ีส่วนรวมและสร้ำงกำรต่อรองผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขนั ซ่ึงในกำรเคล่ือนไหวเพื่อยกเลิกสำรเคมีนั้นกลุ่มเกษตรกรพยำยำมท ำควำม
เขำ้ใจกบัผูบ้ริโภคถึงพิษภยัอนัตรำยของสำรเคมี และควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งยกเลิกสำรเคมีทำงกำรเกษตรเหล่ำนั้น
ตั้งแต่ตน้ทำงของกำรผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรท่ีมีควำมต่ืนตวัเป็นพลเมืองท่ีแข็งขนั ด ำเนินกำรสร้ำงควำมยัง่ยืน
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ในเร่ืองฐำนพนัธุกรรม กำรพฒันำระบบกำรผลิต พฒันำมำตรฐำนกำรผลิต เช่น PGS และมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ตลำดทอ้งถ่ิน ภำยในชุมชน จงัหวดัและเครือข่ำยขำ้มพื้นท่ีจงัหวดั โดยมีปัจจยัส ำคญัคือกำรมีทุนทำงสังคมและ
ทุนเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็และต่อเน่ือง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเกำะเก่ียวและเก้ือกูลผูบ้ริโภคไปอยำ่งจริงใจ  
  พลงัและเสียงของผูบ้ริโภคจึงมีผลต่อกำรเปล่ียนนโยบำยและกฎหมำยของภำครัฐ ซ่ึงกำรรณรงค์
เร่ืองยกเลิกสำรเคมีอนัตรำยทำงกำรเกษตรน้ีไดส้ร้ำงกำรต่ืนรู้ของผูบ้ริโภคในหลำยระดบั มีผูบ้ริโภคบำงคนท่ีมี
อำชีพพ่อคำ้ท่ีขำยสำรเคมีฆ่ำหญำ้และสำรก ำจดัแมลง ยงัเลือกเป็นลูกคำ้ประจ ำของตลำดอินทรียเ์พรำะกลวัพิษ
ภยัจำกสำรเคมี ถึงแมจ้ะยงัไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงสู่กำรเปล่ียนแนวคิดจนตอ้งเปล่ียนอำชีพก็ตำม ซ่ึง
สำมำรถมองเห็นแนวโนม้ของกำรเปิดรับทำงธุรกิจสินคำ้อินทรียเ์พิ่มมำกขึ้น อน่ึงหำกมีกำรออกแบบเชิงระบบ
ภำยใตร้ะบบอำหำรและสุขภำพจะสำมำรถสร้ำงกำรเคล่ือนไหวและกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมได ้โดยควำม
ร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ท่ีจะมำต่อภำพจ๊ิกซอว์ร้อยเช่ือมร่วมกันให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงร่วมกันไปสู่กำร
ขบัเคล่ือน นโยบำย  “พลเมืองอาหาร” 
 แนวคิดการสร้างพลเมืองอาหารของกลุ่ม 
  กำรท ำงำนเพื่อสร้ำงพลเมืองอำหำรท่ีมีควำมต่ืนตวัในสังคมไทย ยงัเป็นไปอย่ำงกระจดักระจำย                   
และกำรรวมตวักนัของผูบ้ริโภคมีหลำยระดบั ดงันั้นจ ำเป็นตอ้งท ำงำนเร่ืองควำมรู้กบักลุ่มผูบ้ริโภคให้เพิ่มมำก
ขึ้น โดยพยำยำมใชพ้ื้นท่ีตลำดทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นประโยชน์ เนน้กำรสร้ำงควำมรู้และขยำย
ผลพื้นท่ีรูปธรรมตลอดจนกำรพยำยำมสร้ำงกลไกกำรขบัเคล่ือนท่ีสอดแทรกในทุกระบบ แมก้ระทัง่ระบบ
รำชกำรบำงส่วนท่ียงัไม่มีโครงสร้ำงท่ีแข็งตวัมำก เช่น โรงพยำบำล โรงเรียน หน่วยงำนทอ้งถ่ินท่ีเปิดรับ รพสต. 
ตลอดจนหน่วยงำนท่ีมุ่งเนน้กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร และสร้ำงคนกลุ่มใหม่ ๆ เช่นกลุ่มเยำวชนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรียน กลุ่มผูมี้ควำมสนใจในกำรเป็นเกษตร เป็นตน้ 
   กรณีสถำนกำรณ์ในพื้นท่ีของกลุ่มท่ีน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงพลงัผูบ้ริโภคในกำรผลกัดันนโยบำย 
ได้แก่ กรณี โรงงำนไฟฟ้ำถ่ำนหินท่ีจะสร้ำงขึ้นในจังหวดัฉะเชิงเทรำ มีผูบ้ริโภคบำงส่วนมำร่วมลงช่ือและ
รณรงค์เพื่อกำรต่อตำ้นกำรสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำถ่ำนหิน เพรำะผูบ้ริโภคตอ้งกำรปกป้องพื้นท่ีอำหำรของตนเอง 
อน่ึงหำกมีกำรท ำงำนและออกแบบขบวนกำรท ำงำนกบัผูบ้ริโภคอยำ่งจริงจงัเช่ือไดว้่ำจะสร้ำงพลงัของผูบ้ริโภค
ในฐำนะพลเมืองท่ีตระหนกัและเห็นควำมส ำคญั ซ่ึงไม่ว่ำกำรพฒันำใด ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี หรือในประเทศ
ไทย ประชำชนทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจและร่วมเป็นเจ้ำของและปกป้องทรัพยำกร กำรณรงค์
เพื่อให้กลุ่มผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในกำรปกป้องพื้นท่ีอำหำรของชุมชนนับว่ำได้ผลเพรำะน ำไปสู่กำรรวมพลงั
ผูบ้ริโภคในระดบัหน่ึงผำ่นกำรสร้ำงควำมรู้  ควำมเขำ้ใจท่ีเช่ือมโยงเร่ืองแหล่งอำหำรปลอดภยั อำหำรอินทรียม์ำ
จำกพื้นท่ีอำหำรท่ีอยู่บนฐำนทรัพยำกร และระบบนิเวศ แหล่งน ้ ำ ลุ่มน ้ ำท่ีทุกคนเป็นเจ้ำของและตอ้งช่วยกนั



28 
 

ปกป้องเพรำะอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ไม่สอดคลอ้งกับกำรปกป้องพื้นท่ีอำหำร ท ำให้ภำครัฐตอ้งชะลอกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำถ่ำนหินออกไปก่อน 
 กำรท่ีจะขบัเคล่ือนผูบ้ริโภคใหเ้ป็นพลเมืองอำหำรนั้น กลุ่มมีคิดเห็นวำ่ 
  1. ด้วยกำรขับเคล่ือนของเครือข่ำยท่ีน ำมำสู่นโยบำยระดับชำติและจังหวัดท ำให้เ ร่ืองของ
เกษตรกรรมยัง่ยืนและเกษตรอินทรีย ์ขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว แต่ยงัติดกรอบของภำครัฐท่ีมกัมีกำรจดักำรอยำ่งแยก
ส่วน ไม่ส่งเสริมควำมเขม้แข็งของเกษตรกรท ำให้หวงัผลเชิงคุณภำพไดไ้ม่มำก แต่อย่ำงไรก็ตำม ปรำกฏกำรณ์
ทำงสังคมคือ เกิดกำรต่ืนตวัของสำธำรณะเร่ืองอำหำรปลอดภยั ท ำใหเ้กิดควำมตอ้งกำรอำหำรอินทรียม์ำกขึ้น แต่
ถำ้กำรยกระดบัของชุมชนยงัมีจ ำกดั จะเปิดทำงใหเ้กิดกำรช่วงชิงของธุรกิจเอกชนแทน 
  2. กำรผลิตขำ้วยงัไม่เกิดกำรขยำยตวัเชิงปริมำณ เพรำะตอ้งมีปัจจยัสนับสนุน เช่น นโยบำยท่ีมี
กลไกภำครัฐและสังคมเขำ้มำสนับสนุนให้สอดคลอ้งกับปัญหำ ควำมตอ้งกำรและศกัยภำพของชุมชน แต่ใน
เร่ืองของพืชผกัผลไมอิ้นทรียท่ี์ตอบโจทยด์้ำนสุขภำพไดรั้บควำมสนใจ ส่งผลใหไ้ดเ้กิดกำรขยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว 
โดยมีกลไก เช่น ตลำดสีเขียว โรงงเรียน โรงพยำบำลเขำ้มำหนุนเสริม 
  3. กำรสร้ำงและผลิตนวตักรรมใหม่ ๆ ทั้งในเชิงกำรจดักำรพนัธุกรรม ระบบกำรผลิตและระบบ
กำรจดักำรกลุ่ม องคก์ร โดยกำรเอำมิติเชิงคุณค่ำโภชนำกำรและควำมปลอดภยัสุขภำพมำพฒันำผลผลิตและกำร
ส่ือสำร 
  4. ควำมทำ้ทำยในกำรผลิตคือ ควำมผนัผวนของภูมิอำกำศ กำรขำดแคลนทรัพยำกรพื้นฐำน เช่น 
ท่ีดิน แหล่งน ้ ำท่ีเพียงและพนัธุกรรมพืช ท่ีกระทบต่อกำรพฒันำกำรผลิต กำรขำดแคลนแรงงำนทั้งท่ีกำรท ำ
เกษตรอินทรียมี์ควำมจ ำเป็นในกำรใชแ้รงงำนอย่ำงเขม้ขน้ โดยเฉพำะพลเมืองอำหำรรุ่นใหม่ท่ีเขำ้ใจโครงสร้ำง
ยึดโยงชุมชน กำรขำดกลไกสนับสนุนเชิงบูรณำกำรในระดบัทอ้งถ่ิน ขำดระบบฐำนขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกำรผลิต 
ตลำดและเช่ือมผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
 
6. ไปข้างหน้า...เปลีย่นแปลงระบบอาหารให้เป็นธรรมด้วยพลงัพลเมืองอาหาร 

 จำกกรณีศึกษำทั้ง 4 กรณีเป็นหน่ออ่อนของควำมพยำยำมท่ีจะริเร่ิมในกำรสร้ำงพลเมืองอำหำรท่ีต่ืนตวั
มำกกว่ำกำรเป็นผูบ้ริโภคอย่ำงเดียว มีกำรส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงเวทีกำรเรียนรู้ให้แก่ผูบ้ริโภค ทั้ งเชิญ
นกัวิชำกำรมำใหค้วำมรู้สม ่ำเสมอ จดัทวัร์ให้ผูบ้ริโภคไดเ้รียนรู้รำกเหงำ้ปัญหำผ่ำนผูผ้ลิตอำหำรท่ีเขำซ้ือกินเป็น
ประจ ำ จดักิจกรรมกระตุน้ให้เกิดจิตส ำนึก มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรส่ือสำรทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเช่ือมต่อ
และเสริมสร้ำงควำมรู้ระบบอำหำรท่ีไม่เป็นธรรม และชกัชวนยกระดบัให้ผูบ้ริโภคเขำ้มำร่วมในกำรเคล่ือนไหว
เพื่อกดดนัรัฐบำลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยท่ีส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภยัในอำหำร เป็นกำรสร้ำงอ ำนำจ
ของคนเลก็คนนอ้ยใหเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดระบบอำหำร 
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 กำรเรียนรู้ของผูบ้ริโภคจำกสิทธิของกำรบริโภค (consumer rights) จะเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัใน
กำรเปล่ียนแปลงระบบอำหำร แต่กำรเคล่ือนไหวของผูบ้ริโภคท่ีเป็นปัจเจกบุคคลไม่เพียงพอท่ีจะผลกัดนัให้เกิด
กำรเปล่ียนโครงสร้ำงของระบบอำหำรท่ียงัถูกผูกขำดโดยบรรษทัอุตสำหกรรมอำหำรได ้ กำรเปล่ียนผ่ำนจำก
พลเมืองบริโภค (consumer citizen) ไปสู่กำรเป็นพลเมืองอำหำร (food citizen) ท่ีจะมองเห็นควำมสัมพนัธ์
ทำงกำรผลิต และท่ีไปท่ีมำของอำหำรท่ีบริโภค ตลอดจนกำรส่งเสริมระบบกำรผลิตและกำรตลำดอินทรียท่ี์เป็น
ธรรมท่ีเป็นหุ้นส่วนกันระหว่ำงผูผ้ลิต-ตลำด-ผูบ้ริโภค จะเป็นแรงส ำคัญในกำรขบัเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลง
โครงสร้ำง และนโยบำยอำหำรร่วมกนั 
 กำรจะเกิดระบบอำหำรท่ีปลอดภยัและประชำธิปไตยอำหำรท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง
ระบบอำหำรท่ียงัอยู่ผูกขำดอยู่ในอ ำนำจของทุนขนำดใหญ่นั้น จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นไดจ้ำกควำมร่วมมือของ
ผูบ้ริโภคและชุมชนเล็ก ๆ เพียงสองสำมชุมชน แต่ตอ้งขยำยกำรสร้ำงพลเมืองอำหำรท่ีกำ้วหนำ้ออกไปสู่ชุมชน
และสังคมใหก้วำ้งขวำงมำกยิง่ขึ้น เพื่อท่ีจะสำนร้อยเช่ือมพลงัเป็นภำคีเครือข่ำยท่ีจะสร้ำงระบบอำหำรท่ีปลอดภยั
ย ัง่ยนืและเป็นธรรมใหเ้กิดเป็นจริง 
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