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จากผู้บริโภคสู่ พลเมืองอาหาร
พลังแห่ งการเปลี่ยนแปลงในระบบอาหาร
อำภำ หวังเกียรติ
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1. บทนา
ระบบอำหำรและกระบวนกำรผลิตอำหำรของโลกในปั จจุบนั ตกอยู่ภำยใต้กำรผูกขำดของกลุ่มทุน
อุตสำหกรรมทั้งบรรษัทข้ำมชำติและกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศ ตั้งแต่ระบบกำรผลิตที่ผูกขำดปั จจัยกำรผลิต ทั้ง
เมล็ดพันธุ์ สำรเคมีกำจัดศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมี กำรเข้ำไปครอบงำทั้งสถำนบันกำรศึกษำและสถำบันวิจยั ทดลอง ใน
รู ปแบบควำมร่ วมมือและกำรให้ทุนวิจยั ไปจนถึงระบบตลำดอำหำร แม้กระทัง่ ตลำดท้องถิ่นซึ่ งเคยเป็ นตลำดที่
แลกเปลี่ยนซื้ อขำยสิ นค้ำอำหำรเกษตรที่ผลิตจำกชุมชนท้องถิ่นเอง ไม่ว่ำจะเป็ น ข้ำว ผัก ปลำ ผลไม้ ไข่ เนื้ อไก่
เนื้ อหมู ฯลฯ ก็ถูกแทนที่และยึดครองจำกอำหำรที่มำจำกระบบเกษตรอุตสำหกรรม ทั้งจำกกำรทำเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์แบบพันธะสัญญำจำกบริ ษทั ขนำดใหญ่ กำรแปรรู ปอำหำรผ่ำนโรงงำนอุตสำหกรรม แล้วนำสิ นค้ำมำ
ขำยกระจำยผ่ำนห้ำงสรรพสิ นค้ำ ซูเปอร์มำร์เกต ร้ำนค้ำย่อย ที่เป็ นตลำดแบบโมเดร์นเทรด จนทำให้รูปแบบและ
ทำงเลือกในกำรซื้อสิ นค้ำและบริ โภคอำหำรถูกครอบครองโดยทุนขนำดใหญ่ กระจำยลงไปสู่ ประชำชนทั้งใน
เมืองและชนบท รวมทั้งลงไปสู่ อำหำรของเด็ก ๆ ในโรงเรี ยน
เมื่อระบบอำหำรได้ถูกครอบครองทั้งกำรผลิตและตลำดด้วยบรรษัทอุตสำหกรรมอำหำรแล้ว กำรขยำย
รุ กคืบเข้ำมำมีส่วนแบ่งกำรตลำดอำหำรเกือบทั้งหมด ทำให้เสรี ภำพของผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกอำหำรจะลดน้อยลง
ไปเรื่ อย ๆ จำกอำหำรที่อุดมไปด้วย ผักสมุนไพร ธัญพืช จำกกำรเกษตรแบบเดิมที่ไ ม่ใช้สำรเคมี และพึ่ งพิ ง
ธรรมชำติ มำเหลือแต่อำหำรที่มำจำกระบบกำรเกษตรและกำรผลิตที่ใช้สำรเคมีเข้มข้น กำรใช้ฮอร์ โมนตั้งแต่
กำรปลูก กำรเลี้ยงสัตว์ กำรเก็บรักษำ กำรถนอมอำหำร ไปจนถึงกำรแปรรู ป ทำให้อำหำรเต็มไปด้วยสำรเคมีที่
อันตรำยต่อสุ ขภำพ นอกจำกนั้นยังได้ทำลำยคุณค่ำอำหำรทั้งทำงโภชนำกำร ควำมสด ควำมอร่ อย
ในสภำพดังกล่ำวนี้ กำรปรั บเปลี่ ยนเฉพำะพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในระดับบุคคลไม่สำมำรถที่จะ
นำไปสู่ กำรกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำและควำมไม่เป็ นธรรมของระบบเกษตรและระบบอำหำรที่
กลุ่มบรรษัทอุตสำหกรรมอำหำรยังสำมำรถควบคุมและกำหนดผ่ำนนโยบำยของรัฐได้ กำรสร้ำงประชำธิปไตย
ทำงอำหำรของประชำชน ซึ่ งเป็ น “อำนำจในกำรให้ได้มำซึ่งอำหำรที่หลำกหลำยตำมวัฒนธรรม มีคุณค่ำ และ
ปลอดภัย อยู่ในมือของประชำชน ไม่ว่ำจะเป็ นผูห้ ญิง ผูช้ ำย ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มชำติพนั ธุ์ เกษตรกร แรงงำน
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ประชำชนที่ อ ำศัย อยู่ ใ นเมื อ ง หรื อ อยู่ ใ นภำคกำรผลิ ต ต่ ำ ง ๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ เกษตรกรรมอำหำร และเป็ น
กระบวนกำรแสดงออกซึ่งสิ ทธิ ในอำหำร (Right to Food) และกำรจัดกำรอำหำรต้องเป็ นของประชำชน ตั้งแต่
กระบวนกำรผลิตมำจนถึงกำรบริ โภค ตั้งแต่กำรมีสิทธิครอบครอง/หรื อสิ ทธิในกำรครอบครอง/หรื อสิ ทธิในกำร
จัดกำรที่ดิน แหล่งน้ ำ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรผลิต กำรกระจำยอำหำร กำรกำหนดมำตรฐำนของอำหำร
กำรเข้ำถึงข้อมูลและที่มำของอำหำร ไปจนถึงกำรบริ โภคอำหำร และนโยบำยที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและอำหำร
หรื ออีกนัยหนึ่ ง รำษฎรได้กลำยเป็ นประชำชนที่มีอำนำจในด้ำนอำหำรหรื อ Food Citizenship”1 จะเป็ นพลัง
สำคัญที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนระบบอำหำรที่เป็ นธรรม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำประเทศไทยมีกำรขยำยเติบโตของตลำดสี เขียวที่เป็ นตลำดทำงเลือกอำหำร
ปลอดภัยในอัตรำที่เพิม่ สู งขึ้น จะเห็นได้จำกกำรเพิม่ ขึ้นของร้ำนค้ำกรี น กำรออกร้ำนจัดตลำดสี เขียวประจำเดือน
มีรำยกำรสิ นค้ำสี เขียวเข้ำไปอยูใ่ นซูเปอร์มำร์ เก็ตของห้ำงสรรพสิ นค้ำ กำรเปิ ดตลำดสี เขียวผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ให้ผบู ้ ริ โภคได้มีกำรสั่งซื้ อสิ นค้ำและกำรสั่งล่วงหน้ำ (pre-order) ในช่องทำงกำรตลำดแบบออนไลน์ สะท้อนให้
เห็นถึงควำมตื่นตัวของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในเรื่ องสุ ขภำพและสิ่ งแวดล้อมจำกอำหำรปลอดภัย นอกจำกนั้นยังรู ปแบบ
กำรจัดทัวร์ เช่น กำรจัดทัวร์สวนส้มอินทรี ยข์ องมูลนิธิชีวิตไท เพื่อเข้ำไปชมแปลงและกระบวนกำรผลิตทั้งหมด
ของเกษตรกร ซึ่ ง นอกจำกจะท ำให้ผูบ้ ริ โภคมี ค วำมมัน่ ใจในผลผลิ ตแบบอิ นทรี ย ์แล้ว อี ก ด้ำนหนึ่ งก็ ทำให้
ผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้ถึงพิษภัยของกำรใช้สำรเคมีกำจัดศัตรู พืชในระบบเกษตรเคมี
กำรเกิดขึ้นของตลำดอินทรี ยห์ รื อ “ตลำดเขียว” ดังกล่ำว นับว่ำเป็ นควำมต่อเนื่องจำกควำมพยำยำมที่จะ
เชื่อมต่อระหว่ำงกลุ่มผูผ้ ลิตอำหำรอินทรี ยก์ บั กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีควำมตื่นตัวที่เริ่ มสนใจอำหำรอินทรี ยท์ ี่สำมำรถ
ตอบโจทย์ในเรื่ องสุขภำพและอำหำรเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกำรเริ่ มขยำยตัวของกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยที่
ต้องกำรสร้ำงและขยำยตลำดเพื่อรองรับผลผลิตอำหำรอินทรี ยเ์ ป็ นกำรเฉพำะ ซึ่ งจำกเดิมเกษตรกรนำผลผลิตไป
ขำยในตลำดกระแสหลักที่ผบู ้ ริ โภคยังขำดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงอำหำรอินทรี ยก์ บั อำหำร
กระแสหลัก ที่ มี ร ำคำที่ ถู ก กว่ ำ เน้ น กำรขำยที่ มี ป ริ มำณมำกกว่ ำ ผู ้ข ำยไม่ ใ ช่ ผู ้ผ ลิ ต โดยตรงหำกแต่ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบกำรและอำหำรอินทรี ยม์ กั มีปริ มำณไม่ มำก เน้นกำรผลิตที่มีควำมหลำกหลำยของผลผลิต หมุนเวียน
ตำมฤดูกำล สิ นค้ำหลำยอย่ำงเป็ นอำหำรพื้นบ้ำน และเป็ นไปตำมฤดูกำลและที่สำคัญเกิดจำกกำรผลักดันของ
เกษตรกรและผูบ้ ริ โภค ซึ่ง “ตลาดอินทรีย์” ไม่เพียงแต่เป็ นพื้นที่และกลไกในกำรกระจำยสิ นค้ำแต่คือพื้นที่สร้ำง
กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่ำงเกษตรกรผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคที่สำมำรถนำไปสู่ กำรผลักดันเชิงนโยบำยในหลำย
ระดับซึ่งเป็ นจุดตั้งต้นหนึ่งที่สำมำรถสะท้อนภำพของ “พลเมืองอาหาร” ในหลำยระดับ
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรู ญ มูลนิธีชีววิถี คำอภิปรำยนำเรื่ อง "ประชำธิ ปไตยทำงอำหำร (Food Democracy)" เนื่องในงำนสมัชชำควำม
มัน่ คงทำงอำหำร 20 สิ งหำคม 2558 : https://biothai.net/node/29032
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กำรเชื่อมโยงผูบ้ ริ โภคกับผูผ้ ลิตในระบบอำหำรปลอดภัย เป็ นส่ วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักและมีจิตสำนึ กเปลี่ยนแปลงเป็ นพลเมืองอำหำรที่มีควำมเข้ำใจในโลกำภิวฒั น์ของ
ระบบอำหำรที่ในปัจจุบนั ปัจจัยกำรผลิตและตลำดอำหำรตกอยู่ในกำมือของทุนขนำดใหญ่ โดยใช้นโยบำยของ
รัฐเป็ นเครื่ องมือในกำรกำกับ
รำยงำนชิ้นนี้ เป็ นกำรศึกษำกรณี กำรทำตลำดอินทรี ยท์ ี่เชื่อมโยงระหว่ำงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ตลอดจน
ควำมพยำยำมที่จะผลักดันให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำมำเป็ น พลเมืองอำหำร ที่มีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ดูแลแก้ไขปั ญหำ
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนกำรเป็ นพลเมืองที่ตื่นตัวที่จะร่ วมผลักดันให้เกิดกำรแก้ไขปั ญหำทั้งในระดับนโยบำยและ
โครงสร้ำง ใน 4 กรณีศึกษำ ได้แก่
1. โครงกำรอำหำรปันรัก อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
2. ครัวใบโหนด อำเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลำ
3. ร้ำนอำหำรไร้สำรพิษ “Health Me Healthy Delivery กรุ งเทพมหำนคร
4. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรี ยร์ ำยย่อย อำเภอสนำมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรำ
วิธีกำรกำรศึกษำ ใช้กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In depth Interview) โดยมีควำมสนใจในประเด็นกำรจัดทำ
ตลำดสี เขียวหรื ออำหำรปลอดภัย ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคที่ตื่นตัว เฉพำะปั ญหำสุ ขภำพของตนเองของ
ครอบครัว และปัญหำสิ่ งแวดล้อมเท่ำนั้น แต่เป็ นกำรทำตลำดอำหำรปลอดภัยที่ทำให้ผบู ้ ริ โภคได้เข้ำใจถึง ปั ญหำ
และผลกระทบตลอดห่วงโซ่ของระบบเส้นทำงอำหำร และสร้ำงองค์ควำมรู ้ส่งเสริ มสนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภคออก
มำร่ วมช่วยกันขับเคลื่อนกับผูผ้ ลิตให้เกิดพลังของกำรเปลี่ยนแปลงในตลอดห่ วงโซ่ อำหำร ตั้งแต่ปัญหำระดับ
โครงสร้ำงนโยบำยลงมำจนถึงระดับชุมชน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
2. กรณีศึกษาอาหารปันรัก
จากซื้ออาหารทะเลฝาก….เป็ นปันรักผ่านอาหาร
จำกกำรที่ ศุภวรรณ ชนะสงครำม อดีตเจ้ำหน้ำที่และผูป้ ระสำนงำนโครงกำรองค์กำรพัฒนำเอกชน
ในพื้นที่ชุมชนประมงพื้นบ้ำน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ได้มีกำรนำอำหำรทะเลจำกพื้นที่ทำงำนมำเป็ นของ
ฝำกให้เพื่อนพี่นอ้ งในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และบริ เวณใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
ที่มีควำมต้องกำรอำหำรทะเลที่สดปลอดภัย เพื่อนพี่นอ้ งผูบ้ ริ โภคซึ่งยินดีที่จะจ่ำยเงินเพื่อให้ได้อำหำรที่ปลอดภัย
มีคุณภำพ จึงขอให้ปรับเป็ นกำรนำอำหำรทะเลมำขำยให้แทน แรกเริ่ มยังเป็ นลักษณะคล้ำยฝำกซื้อและซื้อขำยกัน
ในรำคำเท่ำทุน แต่ต่อมำเพื่อนพี่นอ้ งผูบ้ ริ โภคมีควำมยินดีที่จะจ่ำยเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีกำไรบ้ำงจำกส่วนต่ำงของกำร
ซื้ อขำย จึงได้มีกำรนำเงินรำยได้ที่เกิดขึ้นมอบให้แก่กองทุนมหำวิทยำลัยชำวบ้ำนลำนหอยเสี ยบ อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลำ เพื่อที่ชำวบ้ำนจะได้นำไปใช้ ในกิจกรรมฟื้ นฟูอนุ รักษ์ทรัพยำกรชำยฝั่ งทะเลในพื้นที่ จำกควำม
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ร่ วมมือระหว่ำงชำวประมงพื้นบ้ำนมหำวิทยำลัยชำวบ้ำนลำนหอยเสี ยบ กับเจ้ำหน้ำที่องค์กรพัฒนำเอกชนกลุ่ม
ออมทรัพย์นกั พัฒนำภำคใต้ ที่ตอ้ งกำรให้ผบู ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้และเข้ำใจถึงที่มำของอำหำรที่ปลอดภัย และมีโอกำส
ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรดู แลรั ก ษำสิ่ งแวดล้อม และสมำคมผูบ้ ริ โภคสงขลำ ที่ มี ค วำมสนใจและก ำลังศึ กษำ
แนวทำงทำธุ รกิจเพื่อสังคม จึงร่ วมกันพัฒนำรู ปแบบกำรกำรดำเนิ นกำรปั นรักให้เป็ นธุ รกิจและร่ วมกันก่ อตั้ง
“โครงกำรอำหำรปั นรัก” ขึ้นอย่ำงเป็ นทำงกำรตั้งแต่เดือนตุลำคมปี พ.ศ. 2547 โดยหลักคิดสำคัญของโครงกำร
นอกจำกจะทำให้ผูบ้ ริ โภคได้รับประทำนอำหำรตำมฤดูกำลที่สด ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตรำยต่อสุ ขภำพ ใน
รำคำที่ยุติธรรมแล้ว ยังมีเป้ ำหมำยที่ตอ้ งกำรให้ผูบ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้และเข้ำใจถึงกระบวนกำรผลิตอำหำรของ
ชำวประมงพื้นบ้ำนที่ไม่ทำลำยสิ่ งแวดล้อม มีควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคและสังคม ตลอดจนกำรสนับสนุนให้
ผูบ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมส่งเสริ ม สนับสนุนเกษตรกรรำยย่อยในกำรดูรักษำสิ่ งแวดล้อม
ปันรัก: อาหารทะเลปลอดภัยจากชาวประมง
โครงกำรปันรัก ไม่มีหน้ำร้ำนในกำรขำยสิ นค้ำ แต่ใช้ระบบสมำชิกในกำรทำกำรตลำด โดยเริ่ มจำก
ฐำนกลุ่มเพื่อนพี่นอ้ งผูบ้ ริ โภคเดิมที่ได้ซ้ื อขำยมำกันก่อนจะจัดตั้งเป็ น “โครงกำรอำหำรปั นรัก” และมีกำรขยำย
สมำชิกไปสู่ อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ที่เคยมีกำรทำกิจกรรมฟื้ นฟูอนุ รักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล
ร่ วมกันมำก่อน ตลอดจนกำรขยำยออกสู่ ผูส้ นใจอื่น ๆ ที่มีกำรแนะนำต่อ ๆ กันไป จนท้ำยที่สุดขยำยออกสู่ วง
กว้ำ งผ่ำ นเฟสบุ ค อำหำรปั นรั ก : ตลำดอำหำรส ำหรั บ ผู ร้ ั ก สุ ข ภำพและสิ่ ง แวดล้อม ซึ่ งจะใช้ใ นกำรสื่ อ สำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและอำหำรของโครงกำรสำหรับคนทัว่ ไป แต่สำหรับกำรประกำศเรื่ องรำยกำรสิ นค้ำและ
อื่น ๆ จะประกำศเฉพำะในกล่องข้อควำมกลุ่มในเฟสบุค และในไลน์สำหรับสมำชิก
กำรตลำดตั้งแต่แรกเริ่ มของโครงกำรปั นรัก จะไม่มีกำรวำงขำยหน้ำร้ำน แต่จะเริ่ มต้นจำกกำรที่
โครงกำรประกำศและรวบรวมรำยกำรสิ นค้ำจำกสมำชิก แล้วส่ งให้ตวั แทนของผูผ้ ลิตที่เป็ นชำวประมงพื้นบ้ำน
ของมหำวิทยำลัยชำวบ้ำนลำนหอยเสี ยบ จำนวน 3 คน เป็ นผูร้ วบรวมและจัดเตรี ยมผลผลิต โดยแต่ละคนแบ่ง
งำนกันทำ ตั้งแต่กำรรับผิดชอบต้มปูและกั้ง รับผิดชอบตัดแต่งปลำ และเป็ นตัวสำรองในกำรช่วยรวบรวมสิ นค้ำ
เพิ่มเติม โดยทำงโครงกำรจะเป็ นผูช้ ่วยในกำรจัดกำรบรรจุภณ
ั ฑ์ และเป็ นผูน้ ำมำส่ งให้ผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นกำร
นำส่งที่โครงกำรกำหนดจุดนัดหมำยภำยในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง แล้วผูบ้ ริ โภคต้องมำ
รับสิ นค้ำด้วยตัวเอง สำหรับกำรกำหนดรำคำนั้น จะคำนวณจำกรำคำต้นทุนที่ซ้ื อขำยกันในชุมชนประมงแล้ว
บวกกำไร กำรตั้งรำคำนั้นจะเปรี ยบเทียบให้ใกล้เคียงกับรำคำอำหำรทะเลที่ขำยในตลำดหำดใหญ่
อำหำรปันรักเป็ นอำหำรทะเลที่จบั จำกธรรมชำติตำมฤดูกำล จึงเป็ นกำรยำกที่จะคำดหมำยประมำณ
กำรณ์ชนิ ดและปริ มำณของผลผลิ ตที่ชำวประมงพื้นบ้ำนจะจับได้มำในแต่ละครั้ งในวันที่ นัดหมำยซื้ อขำย ซึ่ ง
สิ นค้ำที่ผบู ้ ริ โภคต้องกำรในบำงครั้งชำวประมงอำจก็จะจับมำไม่ได้เลย โครงกำรจึงปรับวิธีกำรสั่งอำหำรทะเล
ด้วยกำรใช้คำว่ำ “ปลำทำงเลือก” โดยสมำชิ กที่สั่งรำยกำรนี้ จะต้องยอมรับกำรจัดสรรปลำจำกโครงกำรไม่ว่ำ
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ชำวประมงจับปลำชนิดใดได้ โครงกำรมีสิทธิ ในกำรแบ่งปั น แต่สมำชิกที่สั่งรำยกำรนี้ จะได้สิทธิ พิเศษคือ หำก
ปลำที่ได้มำมีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้สมำชิ กทุกรำย สมำชิกรำยอื่นซึ่ งสั่งระบุชนิ ดปลำมำอย่ำงเฉพำะเจำะจง
จะถูกเรี ยงลำดับไว้ทำ้ ยสุ ด สมำชิกที่สั่ง “ปลำทำงเลือก” จะได้รับกำรจัดสรรให้ในอันดับแรก
กำรสร้ำงรำยกำร “ปลำทำงเลือก” นี้ ส่ งผลให้สมำชิกที่ส่วนใหญ่เป็ นคนเมือง และรู ้จกั เฉพำะปลำที่
มีขำยในท้องตลำดเพียงไม่กี่ชนิด เช่น ปลำกะพง ปลำเก๋ ำ ปลำกระบอก ปลำจำระเม็ด ปลำทู เป็ นต้น ได้รู้จกั และ
ลิ้มรสปลำตำมฤดูกำลอีกหลำยชนิด เช่น ปลำโฉมงำน ปลำนวลจันทร์ทะเล ปลำน้ ำดอกไม้ ปลำสี กุน ปลำสี เสี ยด
ฯลฯ เป็ นกำรช่วยฟื้ นฟูวิถีชีวิตและสร้ำงควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรอำหำร
ปั จจุบนั โครงกำรอำหำรปั นรักมีสมำชิ กอยู่ในกลุ่มไลน์ประมำณ 470 คน และมี สมำชิ กที่ สั่งซื้ อ
อำหำรทะเลจำกโครงกำรประมำณสัปดำห์ละ 40-50 คน โดยปกติจะมีกำรจัดส่ งและขำยอำหำรอยู่ 3 สถำนที่
ได้แก่ กำรส่ งสิ นค้ำที่สมำชิกสั่งล่วงหน้ำ บริ เวณหน้ำธนำคำรไทยพำณิ ชย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ทุกวัน
พุธ ซึ่งเดี่ยวนี้ได้มีกำรเพิ่มกำรให้บริ กำรนำส่ งถึงบ้ำนโดยนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ทั้งนี้สมำชิก
ผูส้ ั่งซื้ อสิ นค้ำจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรนำส่ งเอง นอกจำกนี้ โครงกำรยังได้มีกำรออกร้ำนค้ำใน
ตลำดทำงเลือกในอำเภอหำดใหญ่อีกเดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่ ตลำด Fin ดีอยู่ดี ทุกวันอำทิตย์สัปดำห์แรกของเดือน
และตลำด Fin Market ทุกวันอำทิตย์สัปดำห์ที่สำมของเดือน โครงกำรได้มี กำรขยำยพื้นที่ของผูผ้ ลิตออกไปและ
สิ นค้ำที่นำมำขำยในโครงกำรปันรักมำกขึ้น จำกผลผลิตเดิมที่ได้มำจำกชำวประมงใน อำเภอจะนะเป็ นพื้นที่หลัก
ขยำยออกไปสู่ พ้ืนที่ตำบลม่วงงำม อำเภอสิ งหนคร ซึ่ งเป็ นชำวประมงที่เคยร่ วมต่อสู ้เรื่ องเรื อกระตักปั่ นไฟมำ
ด้วยกัน และแพชุมชนช่องฟื น ตำบลเกำะหมำก อำเภอปำกพยูน ซึ่ งเคยเป็ นพื้นที่ทำงำนของโครงกำรแลใต้และ
สมำคมรักษ์ทะเลไทยในอดีต ทำให้สินค้ำของโครงกำรมีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกขึ้น จำกเดิมพื้นที่จะนะที่ขำย
ปูตม้ ก็เพิม่ เป็ นเนื้ อปูแกะพร้อมทำน ซึ่งไม่คิดว่ำจะขำยได้เพรำะรำคำสู ง และยุง่ ยำกในกำรควยคุมจัดกำรนึ่ง แกะ
ให้มีคุณภำพสะอำดถูก ทำงม่วงงำมก็มี กุเลำหอมม่วงงำม เป็ นปลำกุเลำเค็มที่พฒั นำมำจำกสูตรของอำเภอตำกใบ
จังหวัดปั ตตำนี นอกจำกนี้ ในพื้นที่ม่วงงำมยังมีกุง้ แชบ๊วย และปลำทู ส่ วนพื้นที่แพช่องฟื น นอกจำก จะมี ปลำขี้
เก๊ะ ปลำแห้ง ปลำแมว แล้ว ยังมีปลำหยองเพิ่มขึ้น รวมถึงอำหำรพร้อมทำนอื่น ๆ เช่น ข้ำวเหนี ยวคลุกมะพร้ำว
หน้ำปลำแห้ง หน้ำกุง้ หวำน หน้ำน้ ำพริ กมะขำม ข้ำวมันแกงกุง้

ที่มำภำพ : เพจ อำหำรปันรัก : ตลำดอำหำรสำหรับผูร้ ักสุ ขภำพและสิ่ งแวดล้อม
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อาหารปันรักและความมั่นคงทางอาหาร
กำรดำเนินกำรโครงกำรอำหำรปันรักที่ผ่ำนมำ ได้ก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงเส้นทำงควำมมัน่ คงทำง
อำหำรทะเลที่ปลอดภัยจำกผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภค จำกอำหำรทะเลที่จบั โดยชำวประมงพื้นบ้ำนในท้องทะเลธรรมชำติ
ห่ำงไกลจำกแหล่งมลพิษ โดยเครื่ องมือประมงขนำดเล็กที่รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ปลอดภัยจำกกำรใช้สำรเคมี
ใช้เพียงแต่น้ ำแข็งในกำรรักษำควำมสด และนำส่ งถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง
นอกจำกนี้ โครงกำรปั นรักยังสร้ำงโอกำสและกำรเรี ยนรู ้ให้แก่ผูบ้ ริ โภคตระหนักและเข้ำใจถึงวิถี
ชี วิตและวิธีในกำรทำประมงพื้ นบ้ำ น โดยกำรจัดทำทัวร์ ใ ห้กับสมำชิ กและคนทั่วไปที่ สนใจปี ละ 2 ครั้ ง ได้
ออกมำสัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้ำน ได้เห็นเครื่ องมือจับปลำของชำวบ้ำนที่ไม่ไล่ล่ำไม่จบั สัตว์น้ ำปริ มำณมำก
กำรไม่ใช้อวนตำถี่จบั สัตว์น้ ำวัยอ่อน แต่ใช้เครื่ องมือที่ดกั รอให้สัตว์น้ ำมำติดเพื่อคัดเลือกขนำดและชนิ ดปริ มำณ
สัตว์น้ ำให้พอเหมำะกับกำรนำมำบริ โภค ตลอดจนถึงกำรเข้ำร่ วมกิจกรรมอนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ ำของชำวประมง
เช่น กำรปล่อยปูในธนำคำรปู และทุกครั้งที่มีกำรจัดทัวร์ โครงกำรก็จะเชื่ อมโยงให้เห็ นถึงปั ญหำนโยบำยกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่กำลังคุกคำมแหล่งอำหำรและฐำนทรัพยำกรของชุมชนชำยฝั่ง
ศุภวรรณ ชนะสงครำม ได้กล่ำวถึง ควำมหวังลึก ๆ ของอำหำรปันรกไว้ว่ำ “เรำอยำกให้คนกินปลำ
ได้กินอำหำรทะเลที่ปลอดภัย ได้รู้จกั กับประมงพื้นบ้ำน ได้ต่อกันโดยตรง และได้มีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ อัน
ที่ จริ ง แล้ว คนที่ อยำกให้มี กุ้ง ปลำและทะเลอุดมสมบู รณ์ ไ ม่ใ ช่ มี แ ต่เฉพำะชำวประมง แต่คนกิ นปลำที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริ โภคก็อยำกให้ทะเลอุดมสมบูรณ์เช่นกัน ซึ่ งกำรที่จะชุมชนชำวประมงจะคุยกับผูบ้ ริ โภคในเมืองเรื่ องกำร
อนุ รักษ์มนั ยำกที่เขำจะรู ้สึกอยำกฟั ง แต่ถำ้ เรำบอกว่ำเรำมีอำหำรสดปลอดภัย :พอซื้ อขำยกันรู ้ จกั กันมำกขึ้น
โอกำสที่เรำจะคุยกับเขำก็จะสู งขึ้น กำรซื้ อขำยจึงเป็ นช่องทำงที่เขำมำรู ้จกั เรำ แล้วคุยกันต่อ สื่ อสำรกันต่อ” ใน
ช่องทำงไลน์เกือบทุกครั้งในวันที่มีกำรขำยอำหำร ศุภวรรณจะใช้โอกำสในกำรสื่ อสำรหลังจำกส่ งอำหำรทะเล
เสร็จแล้ว ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนชำวประมงในกำรรักษำทะเล หรื อในกรณีที่ชำวบ้ำนมีกิจกรรม เช่น ต้องไป
ศำลเพื่อฟั งคำพิพำกษำคดี ไปเข้ำร่ วมกิจกรรมของเครื อข่ำย หรื อจัดประชุมสัมมนำ ทำให้ในสัปดำห์น้ นั ต้องงด
ส่ ง อำหำรทะเล ก็ จะมี ก ำรสื่ อสำรให้ส มำชิ ก ได้รู้ว่ำ ชำวประมงที่ จับ ปลำส่ ง มำเป็ นอำหำรให้เขำนั้น ก็ ก ำลัง
เผชิญหน้ำและต่อสู้เพื่อปกปักรักษำท้องทะเลจำกแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและโครงกำรขนำดใหญ่
กำรสื่ อสำรอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนกำรส่ งต่ออำหำรทะเลที่ปลอดภัย ทำให้ เริ่ มมีสมำชิกบำงส่ วนเสนอ
ตัวเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์ทะเล เช่น ขอบริ จำคเงินเดือนละ 100 บำท เพื่อสมทบทุนให้กบั ธนำคำรปู บำง
คนก็บริ จำคเงินโดยตรงให้กบั โครงกำรเพื่อให้เอำไปใช้ในกิจกรรม เป็ นต้น
วิ ธี ก ำรของโครงกำรอำหำรปั น รั ก ถึ ง แม้ว่ ำ จะขำยไม่ เ ยอะ คนซื้ อ ไม่ ม ำก แต่ ก็ มี จุ ด แข็ ง ที่ ไ ด้
ปฏิสัมพันธ์ตรงกับผูบ้ ริ โภคที่มำซื้ ออำหำรทะเลทุกคน ทำให้รู้จกั รสนิ ยมและควำมคิดของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน
และพลังผูบ้ ริ โภคที่เป็ นคนชั้นกลำงในเมืองที่จะแสดงตัวชัด ๆ ในกำรค้ำนโครงกำรอุตสำหกรรมขนำดใหญ่น้ นั
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ยังยำกอยู่ แต่ในส่ วนที่เขำจะมีส่วนร่ วมในกำรอนุรักษ์มีโอกำสเป็ นไปได้สูง เช่น กำรทำธนำคำรปู ดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น หรื อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรเลิกกินปลำกระตัก หลังจำกที่ได้รู้ว่ำเครื่ องมื อเรื อปั่ นไฟนั้นได้
ทำลำยล้ำงท้องทะเลมหำศำล
โครงกำรอำหำรปันรัก ได้มีกำรรณรงค์เรื่ องกำรลดกำรใช้พลำสติกมำโดยตลอด ในระยะแรกเป็ น
กำรขอควำมร่ วมมือว่ำใครมีภำชนะให้เอำมำใส่ อำหำรทะเลได้ และในปี 2561 ได้มีกำรงดใช้ถุงพลำสติกแบบหู
หิ้ ว โดยผูบ้ ริ โภคต้องนำถุงหรื อภำชนะมำเอง และยังมีควำมพยำยำมที่จะงดใช้ พลำสติกถุงใสในบำงรำยกำร
สิ นค้ำ เช่น ทอดมัน ปลำทอด เป็ นต้น รวมถึงกำรให้ชำวบ้ำนทำกระดำษเคลือบไขผึ้งเพื่อใช้ในกำรห่ อกะปิ แทน
กระป๋ องพลำสติก และมีแผนกำรที่จะทำกระดำษและผ้ำเคลือบไขผึ้งออกขำยอีกด้วย
นอกจำกโครงกำรอำหำรปั นรักแล้ว ยังมี กลุ่มปั นรัก ที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของนักกิจกรรมใน
หำดใหญ่ คนกิ นปลำ ที่ ไ ด้จัดคอนเสิ ร์ตเพื่ อระดมเงิ นไปช่ วยเหลือคดี ชำวบ้ำนอำเภอจะนะในปี พ.ศ. 2557
และรวมตัวจัดตั้งเป็ นกลุ่มปันรักขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 กลุ่มปันรักนี้จะมีคนทำงำนบำงส่วนซ้อนกันอยู่กบั
โครงกำรอำหำรปั นรัก โดยกลุ่มปันรักเป็ นกลุ่มที่เน้นทำกิจกรรมด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเมืองหำดใหญ่
ทั้งกำรจัดเสวนำแลกเปลี่ยน กำรจัดฉำยภำพยนตร์ แล้วพูดคุย ในประเด็นต่ำง ๆ เช่น ปัญหำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิ น
ปัญหำผลกระทบฝุ่ นควันจำกอินโดนีเซีย ไฟไหม้ป่ำพรุ ควนเค็ง เป็ นต้น
แนวทำงกำรทำงำนของอำหำรปั นรักเป็ นกำรสร้ำงให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักรู ้ถึงห่วงโซ่อำหำรทะเลที่
ปลอดภัยจำกธรรมชำติ ที่มีเรื่ องรำวของวิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรจับสัตว์น้ ำของชำวประมงพื้นบ้ำน
ซ่อนอยู่ เสน่ห์ของอำหำรปันรัก ก็คือ กำรส่ งต่อและแบ่งปั นควำมรักทะเลจำกชำวประมงพื้นบ้ำนผ่ำนอำหำรพื้น
ถิ่นที่สดใหม่ปลอดภัยและรำคำยุติธรรม สิ่ งเหล่ำนี้เป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรสร้ำงระบบควำมมัน่ คงทำงอำหำรที่
จะช่วยรักษำระบบนิ เวศ ทรัพยำกรท้องถิ่น ตลอดจนภูมินิเวศวัฒนธรรม สมกับคำที่ว่ำ “อำหำรปั นรัก ส่ งมอบ
อำหำรปลอดภัย ใส่ใจทะเล”
3. ครัวใบโหนด: ส่ วนตัวและส่ วนรวมคือหัวใจเดียวกัน
กว่าจะมาเป็ น ครัวใบโหนด….
“ครัวใบโหนด”เป็ นธุ รกิจร้ำนอำหำรปลอดภัย ที่ก่อตั้งมำจำกกำรขยำยกิจกรรมของเครื อข่ำยกลุ่ม
ออมทรัพย์คำบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลำ ซึ่งเกิดจำกกำรรวมกลุ่มออมทรัพย์เล็ก ๆ ของชำวบ้ำนในบ้ำนบ่อ
กุล และหัวเปลว อำเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลำ ในปี พ.ศ. 2533 เพื่อช่วยเหลือกันเรื่ องปั ญหำทำงกำรเงินและ
หนี้ สินของเกษตรกรอันเป็ นผลพวงมำจำกกำรทำกำรเกษตรแบบเคมี ต่อมำเริ่ มจัดตั้งเป็ นกลุ่มออมทรัพย์และ
สวัสดิกำรของชุมชน ตั้งแต่ช่วงประมำณปี พ.ศ. 2535 มีเป้ ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่ คงยัง่ ยืนของครอบครัว
และชุ มชนตั้งแต่ ค รรภ์มำรดำถึ ง เชิ ง ตะกอน ทั้งควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ น ปั จจัยกำรผลิ ต วิถีชีวิต สิ่ งแวดล้อม
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สุ ข ภำพและสวัส ดิ ก ำร ด้วยกำรช่ วยไถ่ถ อนและรั ก ษำที่ ดิ นที่ เป็ นทรั พ ยำกรต้น ทุนในกำรท ำมำหำกิ น ของ
เกษตรกรไว้ และช่วยให้สมำชิกกลุ่มหลุดพ้นจำกวงจรหนี้ สินของระบบเงินกูแ้ บบทุนนิ ยมทั้งในและนอกระบบ
รวมถึงนำรำยได้และดอกผลมำเป็ นกองทุนสวัสดิกำรของชุมชน เพื่อสร้ำงระบบสวัสดิกำรแบบพึ่งตนเองให้แก่
ชุมชนและสมำชิกตั้งแต่เกิดจนถึงตำย ตั้งแต่กำรมอบเงินขวัญถุงให้แก่ทำรกแรกเกิด กำรให้กำรช่วยเหลือ ค่ำเล่ำ
เรี ยน ค่ำรั กษำพยำบำล ค่ำฌำปนกิ จศพ ฯลฯ ตลอดจนฟื้ นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม “โหนด นำ เล” และกำรสร้ำง
ควำมสั ม พัน ธ์ ข องคนต่ ำ งรุ่ น ในชุ ม ชน ทั้ง พ่ อ เฒ่ ำ แม่ เ ฒ่ ำ บ่ ำ วชำยสำวนุ ้ย และเด็ ก ๆ ผ่ำ นกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ
เช่น กิจกรรมผูส้ ู ง อำยุ ค่ำยสำวนุ้ ย ค่ำยคนสำมวัย ฯลฯ กำรส่ งเสริ มให้ลู กหลำนอยู่ใ นถิ่ นและคืนถิ่ น โดยมี
โครงกำรเงินกูย้ ืมลงทุนให้แก่หนุ่มสำวของชุมชนที่เป็ นผูป้ ระกอบกำรรุ่ นใหม่ท้ งั ที่อยู่ในชุมชนและต้องกำรคืน
ถิ่น
นอกจำกนั้ น ยัง มี ก ำรขยำยบทบำทของกลุ่ ม ออกไปช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนต่ ำ งๆที่ ป ระสบภัย พิ บ ัติ
ธรรมชำติ โดยเริ่ มจำกกำรช่วยเหลือชำวบ้ำนผูป้ ระสบภัยน้ ำท่วมใหญ่อำเภอเมืองหำดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2540 ทำ
ให้ ห ลัง จำกนั้น มำ เมื่ อ มี ภัย พิ บ ัติ ใ หญ่ ๆ กลุ่ ม ก็ จ ะมี ก ำรช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบภัย ต่ อ เนื่ อ งเสมอมำ เช่ น กรณี
เหตุกำรณ์สึนำมิในหลำยจังหวัดชำยฝั่งอันดำมัน เมื่อปี พ.ศ. 2548 เหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่ภำคใต้ ปี พ.ศ. 2553 ภัย
พิบตั ิจำกพำยุดีเปรสชัน่ พื้นที่คำบสมุทรสทิงพระและน้ ำท่วมดินถล่มในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมรำช รวมทั้ง
กำรจัดส่ งพันธุ์ไม้เพื่อร่ วมช่วยเหลือและฟื้ นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วมพื้นที่นครสวรรค์ และภำค
กลำง เมื่อปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ในกิจกรรมกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ นี้ได้มีกำรเปิ ดรับบริ จำคจำกสำธำรณะเพื่อสมทบกับ
เงินกองทุนของกลุ่มด้วย
ทั้งนี้ ได้มีกำรกำหนดกำรจัดสรรรำยได้ของกลุ่มออมทรัพย์ไว้อย่ำงชัดแจน ตั้งแต่ปี 2538 โดยผล
กำไรที่ ได้จะปั นผลคืนให้แก่สมำชิ ก 50% ที่เหลือจัดสรรเป็ นกองทุนธุ รกิจ 30% กองทุนสวัสดิกำร 10% กำร
พัฒนำกลุ่ม 5% และกำรพัฒนำสังคม 5%
จำกโครงกำรช่ วยเหลื อกำรฌำปนกิ จของสมำชิ กตั้งแต่เริ่ มจัดตั้งกลุ่ม พบว่ำสมำชิกมีสำเหตุก ำร
เสี ยชีวิตมำจำกโรคมะเร็ ง และอื่น ๆ ซึ่ งสัมพันธ์กบั อำหำรที่บริ โภค ทำให้มีกำรร่ วมกันวิเครำะห์หำต้นตอของ
ปั ญหำว่ำมำจำกกำรใช้สำรเคมีพิษในระบบเกษตรแบบเคมี กลุ่มจึงได้รณรงค์ให้สมำชิ กสร้ำงระบบอำหำรที่
ปลอดภัยพึ่งพำตนเอง ชักชวนให้สมำชิ กร่ วมกันปรั บเปลี่ยนมำทำเกษตรระบบอิ นทรี ย ์ ปลูกข้ำวและพืชผัก
พื้นบ้ำนบริ โภคเองในครัวเรื อนและชุมชน โดยไม่ใช้สำรเคมี ซึ่ งต่อมำในปี พ.ศ. 2538 ได้มีกำรร่ วมกันพัฒนำ
ธุ รกิจแปรรู ปอำหำรปลอดภัยโดยใช้สูตรท้องถิ่นของชุมชนออกจำหน่ำย ได้แก่ น้ ำตำลโตนดแว่น น้ ำตำลโตนด
ผง ขนมงำ เป็ นต้น ส่ งขำยในหลำยจังหวัดหวัดภำคใต้ ร้ำนขำยอำหำรกรี นทัว่ ประเทศ และส่ งไปประเทศญี่ปุ่น
แต่เนื่ องจำกมีคู่แข่งมำก สู้ทุนใหญ่ไม่ได้ และเกิดกำรบูมของตลำดออนไลน์ ปั จจุบนั จึงปรับเหลือเพียงทำกำร
ผลิตตำมที่มีกำรสั่งสิ นค้ำเข้ำมำเท่ำนั้น
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จำกกำรสร้ ำ งองค์ค วำมรู ้ เ รื่ อ งผลกระทบและพิ ษ ภัย อัน ตรำยของกำรใช้ส ำรเคมี ต่ อ สุ ข ภำพ
และสิ่ งแวดล้อม กำรส่ งเสริ มทำงเลือกในกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่ กำรทำเกษตรอินทรี ย ์ ตลอดจนกำรพลิกฟื้ นและ
สร้ำงระบบอำหำรปลอดภัยให้กบั สมำชิ กและชุมชนอย่ำงต่อเนื่ อง อีกทั้งกำรได้ร่วมกับมูลนิ ธิชีวิถี ในปี พ.ศ.
2550 จัดทำโครงกำรอำหำรท้องถิ่นที่ปลอดภัย ทำวิจยั เรื่ องน้ ำพริ กกับควำมหลำกหลำยของผักพื้นบ้ำน กำรฟื้ นฟู
สู ตรอำหำรท้องถิ่นและทรัพยำกรชีวภำพที่เป็ นวัตถุดิบในอำหำร
กำรที่ได้รวบรวมองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับอำหำรกำรกิน สรรพคุณและกำรใช้ประโยชน์ของผักพื้นบ้ำน
ตลอดจนตำมหำสู ตรตำรั บ อำหำรท้องถิ่ น กำรที่ ไ ด้จัดกิ จกรรมต่ ำ ง ๆ และเวที ร่วมกันในสมำชิ ก เครื อ ข่ ำ ย
เช่น กำรจัดเสวนำ ค่ำยผูเ้ ฒ่ำกับสำวนุย้ กำรจัดกิจกรรมอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กในโรงเรี ยน ฯลฯ ทำให้มีเกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบกำรณ์ต่ำงวัยอย่ำงต่อเนื่ อง ระหว่ำงสมำชิก 3 รุ่ น ได้แก่ พ่อเฒ่ำแม่เฒ่ำ คนวัยทำงำน
และคนรุ่ นหนุ่มสำว ทำให้เครื อข่ำยกลุ่มออมทรัพย์ตระหนักว่ำเรื่ องควำมมัน่ คงทำงอำหำรและระบบอำหำรที่
ปลอดภัยเป็ นหัวใจสำคัญของชุมชนในทุกรุ่ น และเป็ นประเด็นที่สำมำรถเชื่ อมโยงกับปั ญหำของผูบ้ ริ โภคทั้ง
ระดับประเทศและระดับโลกได้ จึงนำไปสู่ กำรตั้ง “ครัวใบโหนด” ในปี พ.ศ. 2553
ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งหมด....ส่ วนตัวและส่ วนรวมคือหัวใจเดียวกัน
ครัวใบโหนด เป็ นธุ รกิ จร้ ำนอำหำรที่ ต้ งั เป้ ำไว้เพื่อที่ จะทำให้ผูบ้ ริ โภคสำมำรถเข้ำถึ งอำหำรที่ ดี
และปลอดภัยได้ เป็ นพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เรื่ องแหล่งที่ มำของอำหำรในคำบสมุทรสทิ งพระ ตลอดจนกำร
อนุ รักษ์สืบสำนและสร้ ำงสรรค์อำหำรท้องถิ่นให้สำมำรถดำรงอยู่ควบคู่ไปกับกำรบริ โภคอำหำรที่ มีคุณภำพ
ปลอดภัยยัง่ ยืน โดยมี อำหำรที่ หลำกหลำยบนฐำนกำรพัฒนำชุ มชนต้นแบบด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรที่ จะ
ก่อให้เกิดให้เกิดต้นแบบระบบอำหำรปลอดภัยในระดับจังหวัดและภูมิภำค และใช้อำหำรเป็ นเครื่ องมือสื่ อกลำง
พัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูผ้ ลิต-ผูบ้ ริ โภค ผ่ำนกำรเล่ำเรื่ องที่มำของอำหำร และกำรจัดเวทีให้ควำมรู ้ผบู ้ ริ โภค
ที่เป็ นคนชั้นกลำง เพื่อมำร่ วมด้วยช่วยกันกับผูผ้ ลิตผลักดันให้เกิดนโยบำยอำหำรปลอดภัยทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ
ครัวและเครื อข่ำยกลุ่มออมทรัพย์ยงั ร่ วมกันส่ งเสริ มกำรฟื้ นฟูนำร้ำงของสมำชิกเพื่อทำนำปลูกข้ำว
แบบอิ นทรี ย ์ กำรปลู ก ผัก พื้ นบ้ำ นท้องถิ่ นที่ ไ ม่ ใช้สำรเคมี เกษตร ให้ส มำชิ ก ได้มี อำหำรปลอดภัย บริ โภคใน
ครัวเรื อน และขำยเป็ นวัตถุดิบให้แก่ ครั ว ซึ่ งนอกจำกครั วจะได้วตั ถุดิบที่ ปลอดภัยทั้งผักพื้ นบ้ำ นและปลอด
สำรพิษ และข้ำวสำรหลำกหลำยพันธุ์พ้ืนบ้ำนที่มำจำกกำรทำนำอิ นทรี ย ์ จำกสมำชิ กของเครื อข่ำยแล้ว ยังใช้
อำหำรทะเลจำกประมงพื้นบ้ำนที่ใช้เครื่ องมือขนำดเล็กที่รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม กำรดำเนิ นกิจกรรมของครัว
จึงเป็ นทั้งกำรสนับสนุนห่ วงโซ่กำรผลิตและกำรบริ โภคที่ยงั่ ยืน อำหำรที่ขำยในครัวใบโหนดจึงเป็ นอำหำรแบบ
ชำวบ้ำนแท้ ๆ ที่ทำและปรุ งโดยแม่ครัวที่เป็ นคนในพื้นที่ โดยเน้นวัตถุดิบที่เป็ นผักพื้นบ้ำนปลอดสำรพิษซึ่ งรับ
ซื้ อมำจำกชำวบ้ำน ทั้งที่ปลูกด้วยตนเองและเก็บหำจำกไม้ยืนต้นในธรรมชำติมำขำยให้กบั ครัว เมนูอำหำร อำทิ
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เช่น แกงคัว่ ลูกโหนด ยำสำย(ยำสำหร่ ำยทะเลกับมะม่วงพิมเสน) แกงเลียงจำกสำรพัดผักพื้นบ้ำย ต้มส้มปลำ
น้ ำตำลโนด ลูกตำลน้ ำตำลโตนด เป็ นต้น
กำรท ำธุ รกิ จร้ ำ นอำหำรของครั วใบโหนด ได้ส่ ง เสริ ม ให้เกิ ดกำรฟื้ นฟู สูตรอำหำรท้องถิ่ นและ
รวบรวมควำมรู ้วตั ถุดิบท้องถิ่น ส่ งผลให้มีกำรตระหนักถึงคุณค่ำ อนุรักษ์ฟ้ื นฟูและรวบรวมทั้งพันธุ์ผกั พื้นบ้ำน
และพันธุ์ขำ้ วให้มีกำรปลูกเพื่อเก็บรักษำต้นพันธุ์ไว้ในพื้นที่แปลงเกษตรและพื้นที่ผกั สวนครัวในบ้ำนได้มำกกว่ำ
100 ชนิด ครัวใบโหนดยังจัดกิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำนึ กในกำรอนุรักษ์พืชพันธุ์พ้ืนบ้ำนให้แก่เด็กๆและเยำวชน
ได้ทำควำมรู ้จกั และเรี ยนรู ้คุณค่ำอำหำรของพืชผักท้องถิ่น ผ่ำนกำรรณรงค์อำหำรปลอดภัยในโรงเรี ยนและศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ ง ด้วยกำรกำรทำครัวสำธิ ตเมนูอำหำรท้องถิ่นและชวนเด็กนักเรี ยนมำร่ วม
ลงมื อท ำอำหำรกับ แม่ ป้ ำ น้ำ อำ จึ ง เป็ นกำรเชื่ อมควำมสัมพันธ์ที่ ดีของคนต่ำงรุ่ นผ่ำนครั วอำหำร อี ก ทั้ง ยัง
สนับสนุนเมล็ดพันธ์ ต้นกล้ำผักพื้นบ้ำนให้ปลูกในสวนครัวของโรงเรี ยน สนับสนุนพันธุ์ปลำให้เลี้ยงในสระน้ ำ
ของโรงเรี ยน มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เพื่อเป็ นกำรเผยแพร่ แนวคิดให้คนในชุมชนและสำธรณชนทัว่ ไป
เช่น กำรจัดงำน "วันผักพื้นบ้ำน อำหำรท้องถิ่น คำบสมุทรสทิงพระ" โดยมีกิจกรรมหลำกหลำย เช่น สำธิตปรุ ง
อำหำรท้องถิ่น ประกวดผลผลิตกำรเกษตรปลอดสำรเคมี ประกวดปรุ งอำหำรท้องถิ่น ตรวจหำสำรเคมีในเลื อด
และตรวจสุ ขภำพ ชมนิ ทรรศกำรควำมรู ้เกี่ยวกับ "ผักพื้นบ้ำน อำหำรท้องถิ่น" ของคนคำบสมุทรฯ พิษภัยจำก
สำรเคมีเกษตร อำหำรเป็ นยำและโภชนำกำรสมวัย

ที่มำภำพ : เพจ ครัวใบโหนด

12

ครัวใบโหนด ให้นิยำมตัวเองว่ำเป็ น ครัวชุมชนเพื่อคนทั้งหมด โดยใช้ธุรกิจร้ำนอำหำรที่ทำหน้ำที่
ผลิตเมนูอำหำรท้องถิ่นที่ปลอดภัยจำกแหล่งอำหำรและผักพื้นบ้ำนที่ปลอดภัยของท้องถิ่น เป็ นตัวเปิ ดเชื่ อมต่อ
ผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคภำยนอก ให้มำเรี ยนรู ้ปัญหำและกำรผลิตอำหำรของชุมชนอย่ำงเป็ นระบบ ตลอดจนกำรจัด
กิจกรรมในกำรรณรงค์กบั คนชั้นกลำงเพื่อเชื่ อมโยงโครงสร้ำงปั ญหำจำกระดับชุมชนไปสู่ ระดับประเทศและ
ระดับ โลก ในรู ป แบบของกำรจัดเวที ใ ห้ค วำมรู ้ กระตุ้นให้เกิ ดกำรตื่ นตัว ในประเด็นเรื่ องอำหำรปลอดภัย
ผลกระทบสำรเคมีกำรเกษตรต่อสุ ขภำพและสิ่ งแวดล้อม โดยมีกำรประสำนนักวิชำกำรมำให้ควำมรู ้จดั เป็ นเวที
เสวนำแลกเปลี่ยนพูดคุยที่ครัวใบโหนดประมำณ 3 เดือนครั้ง โดยผูเ้ ข้ำร่ วมนอกจำกแกนนำและสมำชิกกลุ่มแล้ว
ยังมีผบู ้ ริ โภค ข้ำรำชกำรเกษียณ และกลุ่มคนชั้นกลำงที่มีควำมสนใจเรื่ องอำหำรและสุ ขภำพ มำเข้ำร่ วม ซึ่งที่ผำ่ น
มำในปี พ.ศ. 2558 สมำชิกและเครื อข่ำยผูบ้ ริ โภคของเครื อใบโหนดก็ได้ออกมำรวมตัว ภำคีเครื อข่ำยควำมมัน่ คง
ทำงอำหำรภำคใต้ ร่ วมกันเคลื่อนไหวยืน่ หนังสื อพร้อมอ่ำนแถลงกำรณ์ถึงนำยกรัฐมนตรี ผำ่ นผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัด
สงขลำ ขอให้รัฐบำลชะลอกำรส่ งร่ ำงกฎหมำยพ.ร.บ. ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ต่อสภำนิติบญั ญัติแห่งชำติ เพื่อ
ปรับปรุ งร่ ำง ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลำ และในปี พ.ศ. 2560 ก็ได้มีกำรออกมำเคลื่อนไหวให้รัฐบำลแบน
สำรเคมีกำจัดศัตรู พืชอันตรำยทำงกำรเกษตร 3 ชนิด
กำรขับเคลื่อนครัวใบโหนดด้วยแนวคิดว่ำ “ส่ วนตัวและส่ วนรวมคือหัวใจเดียวกัน” จึงทำให้ครัว
ใบโหนดไม่ได้เป็ นเพียงร้ำนอำหำร ตลำดสี เขียว หรื อศูนย์กำรเรี ยนรู ้ของชุมชน เท่ำนั้น สำมำรถ สระกวี ผูร้ ่ วม
ก่อตั้งครัวใบโหนดได้กล่ำวไว้ว่ำ “ครัวใบโหนด อำจไม่มีกำไรทำงกำรเงินมำกนัก แต่มีกำไรทำงสังคมมำกมำย
กิจกรรมต่ำงๆ ของครัวเป็ นกำรสร้ำงเสริ มควำมมัน่ คงทำงอำหำรให้แก่ชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีรำยได้ มีวิถี
กำรท ำเกษตรที่ ป ลอดสำรเคมี มี อำหำรที่ ปลอดภัย ครั วยัง รองรั บกำรจ้ำงงำนให้กับหนุ่ มสำวรุ่ นใหม่ ๆ ให้
สำมำรถทำงำนในชุมชนตัวเองได้ สิ่ งเหล่ำนี้ เป็ นฟื้ นฟูเสริ มสร้ำงฐำนรำกทรัพยำกรและศักยภำพชุมชนที่ยงั่ ยืน
กระบวนกำรสร้ำงควำมมัน่ คงทำงอำหำรเหล่ำนี้ ก็คือกำรสร้ำงเสริ มอำนำจของชำวบ้ำนคนเล็กคนน้อยในสังคม
ตลอดห่วงโซ่ ระบบอำหำร และที่สำคัญชุมชนต้องจับมือกับผูบ้ ริ โภค ต้องรู ้เท่ำทันโลกำภิวตั น์ของระบบอำหำร
ที่อำนำจในกำรจัดกำรอำหำรถูกผูกขำดโดยระบบทุนนิ ยม และต้องต่อสู้ให้อำหำรกลับมำอยู่ในมือ ของผูห้ ญิง
และคนในชุมชน” เรำจึงเห็นบทบำทของครัวใบโหนดที่มำกกว่ำร้ำนขำยอำหำรปลอดภัย แต่ เป็ นศูนย์กลำงที่
เชื่ อมต่อองค์ควำมรู ้เรื่ องระบบโลกำภิวฒั น์อำหำรให้กบั ผูบ้ ริ โภค หนุ นเสริ มเครื อข่ำยผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค ให้
มำร่ วมกัน รณรงค์และขับ เคลื่ อนนโยบำยให้ประเทศไทยเป็ นพื้ นที่ ป ลอดพื ช จี เอ็ม โอ และรณรงค์ก ำรแบน
สำรเคมีกำจัดศัตรู พืชทั้งในระดับพื้นที่และระดับชำติร่วมกับภำคีเครื อข่ำยอื่น ๆ

13

4. ร้ านอาหารไร้ สารพิษ “Health Me Healthy Delivery
จากตะกร้ าปันผักสู่ บริษัทสุ ขทุกคา
จุ ด ตั้ง ต้น ในกำรเข้ำ สู่ ก ำรสร้ ำ งตลำดอิ น ทรี ย ์ ของร้ ำ นอำหำรไร้ ส ำรพิ ษ “Heath Me Healthy
Delivery” ร้ำนอำหำรสุ ขภำพและซุป เปอร์ มำร์ เกตอำหำรสุ ขภำพออนไลน์ มำจำกแนวคิดกำรที่ จะสร้ำงพื้ นที่
กลำงในกำรส่ งต่ออำหำรปลอดภัยทั้งอำหำรสดและอำหำรแปรรู ปจำกกลุ่มเกษตรกรและผูป้ ระกอบกำรอำหำร
ปลอดภัยรำยย่อยและอำหำรปรุ งสำเร็ จพร้อมรับประทำนให้กบั สมำชิกและผูบ้ ริ โภคที่สนใจสุขภำพในเมือง โดย
มีผูป้ ระกอบกำร ชำวสวน มำกมำยที่ปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สำรเคมีเห็นควำมสำคัญต่อสุ ขภำพของตนเองและ
ผูบ้ ริ โ ภคและที่ ส ำคัญ ยัง ส่ ง ให้ถึ ง บ้ำ นโดยผูบ้ ริ โ ภคจ่ ำ ยล่ ว งหน้ำ ในแบบที่ เ รี ย กว่ำ CSA หรื อ Community
Supported Agriculture ซึ่ งเป็ นแนวคิดที่ให้ควำมสำคัญกับสิ่ งแวดล้อม สร้ำงควำมเข้ำใจกับผูบ้ ริ โภคด้วยกำรให้
ควำมรู ้ถึงกระบวนกำรผลิตและได้รู้จกั ผูผ้ ลิต ผลผลิตผักดี ๆ ไม่ตอ้ งไปปะปนกับผักทัว่ ไปในท้องตลำดซึ่งรำคำก็
ผันผวน กำรซื้อผักล่วงหน้ำแบบนี้จึงช่วยสร้ำงรำยได้ให้กบั เกษตรกร ทำให้มีควำมมัน่ คงทำงรำยได้
Health Me เกิดจำกกำรตื่นตัวของปัจเจกบุคคล กลุ่มชนชั้นกลำงในเมืองที่ตอ้ งกำรก้ำวข้ำมเส้นแบ่ง
จำกผูบ้ ริ โภคมำมีสัดส่ วนของกำรเป็ นผูผ้ ลิต จำกผูบ้ ริ โภคให้ มีอตั ลักษณ์ของผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบกำรร่ วมด้วย
ทำกำรผลิตเป็ นงำนอดิเรกเพื่อแสวงหำและจัดสร้ำงคุณค่ำวิถีอินทรี ยใ์ นเมือง โดยไม่เน้นกำรผลิตที่ สร้ำงกำร
พึ่งตนเองอย่ำงเกษตรในพื้นที่ชนบทหำกแต่มุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรเรี ยนรู ้และเครื อข่ำยควำมรวมมือไปพร้ อมกับ
กำรเป็ นพื้นที่ตรงกลำงเพื่อเชื่อมโยงผูผ้ ลิตในภำคชนบทกับผูบ้ ริ โภคในเมืองเป็ นหลักขณะเดียวกันก็สร้ำงรำยได้
ให้กบั ผูป้ ระกอบกำรที่ทำหน้ำที่เชื่อมโยงผลผลิตในรำคำที่เป็ นธรรมให้กบั สมำชิกทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
โดยเริ่ มต้นจำกแนวคิด “เรื่ องกิน” เป็ นเรื่ องใหญ่ และคนเรำต้องกินอำหำรวันละ 3 มื้อ จึงเห็นว่ำ
ควรใส่ ใจเรื่ องอำหำรกำรกินให้มำกและสิ่ งที่กินเข้ำไปต้องปลอดภัยและรู ้แหล่งที่มำตั้งแต่ตน้ ทำงกำรผลิต เห็น
สำยธำรกำรผลิตที่เชื่อมโยงผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภคอย่ำงเกื้อกูลกัน ผ่ำนคนกลำงที่ทำหน้ำที่อย่ำงเข้ำใจและมีคุณธรรม
เพรำะด้วยวิถีกำรใช้ชีวิตที่เร่ งรี บในสังคมเมืองที่เป็ นข้อจำกัดทำให้ผคู ้ นในเมืองมีควำมใส่ ใจในเรื่ องอำหำรกำร
กินน้อยมำกส่งผลให้สุขภำพมีปัญหำ
“พอทิ พ ย์ เพชรโปรี ” หนึ่ งในผู ้ก่ อ ตั้ง ร้ ำ นอำหำรไร้ ส ำรพิ ษ “ Health Me Healthy Delivery”
เจ้ำของโครงกำรตะกร้ำปันผัก ริ เริ่ มชวนคนเมืองผูกสมำชิกกับเกษตรกรอินทรี ยด์ ว้ ยระบบส่ งผักปลอดภัยถึงบ้ำน
และปิ่ นโตอำหำรสุ ขภำพ กำรทำอำหำรจัดเลี้ยงให้กบั เครื อข่ำยคนทำงำนสุ ขภำพและองค์กรต่ำงๆทีเป็ นผูบ้ ริ โภค
เชิงสถำบัน เช่น ร้ำนอำหำร โรงเรี ยน เป็ นต้น นอกจำกนี้ ยงั ส่ งผักและอำหำรไร้สำรพิษให้กบั สมำชิ กของร้ำน
โดยปัจจุบนั ได้แบ่งหุน้ เพื่อให้คนรุ่ นใหม่ ๆ เข้ำมำบริ หำรในนำม “บริษัทสุ ขทุกคา” และได้ริเริ่ มโครงกำรใหม่ ๆ
เช่น ร้ำนอำหำร ปลูกผักอินทรี ย ์ เลี้ ยงไก่ และเป็ นวิ ทยำกรให้ควำมรู ้กับกลุ่มองค์ก ร เครื อข่ำยสุ ขภำพต่ำง ๆ
รวมทั้งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นกลุ่มคนทำงำนในสำนักงำนออฟฟิ ศต่ำง ๆ เพื่อกำรขยำยวงกำรับรู ้ให้มำกขึ้น เพรำะ
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สนใจในกำรทำอำหำรเป็ นทุนเดิมและมีปัญหำด้ำนสุ ขภำพตั้งแต่เด็กจึงมีควำมระมัดระวังเรื่ องอำหำรและกำรกิน
และเมื่อ 20 ปี ที่ผ่ำนมำจึงเริ่ มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรกินที่เน้นด้ำนสุ ขภำพลดละเลิกอำหำรที่ใช้สำรเคมีทำให้
พบว่ำร่ ำงกำยแข็งแรงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชดั นำไปสู่กำรใส่ใจเรื่ องกำรกินของลูก ๆ และคนใกล้ตวั ในครอบครัวและ
ขยำยวงมำสู่ ครู นักเรี ยนและผูป้ กครองนักเรี ยนในโรงเรี ยน “วรรรณสว่ างจิต” ที่ตนสอนอยู่ โดยกำรนำนมออ
แกนิ กส์เดลี่โฮม ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์อำหำรอินทรี ย ์มำจำหน่ ำยต่อมำจึงขยำยผลเป็ นผัก ผลไม้ ข้ำวอินทรี ยแ์ ละ
วัตถุดิบอินทรี ยอ์ ื่น ๆ รวมทั้งเครื่ องปรุ งที่ผลิตด้วยกระบวนกำรอินทรี ยเ์ พิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ จำกร้ำนเล็ก ๆ ในโรงเรี ยน
ก็ขยำยออกมำตั้งเป็ นร้ำน Health me ในซอยรำษฎร์ บูรณะ 30 ตรงข้ำมธนำคำรกสิ กรไทยสำนักงำนใหญ่ โดย
จริ งจังกับกำรคัดสรรผลผลิตไร้สำรจำกเครื อข่ำยเกษตรกรทัว่ ประเทศ ทั้งจำกกลุ่มผักจำกเกษตรกรลพบุรี ชลบุรี
วังน้ ำเขียว เชียงใหม่ เนื้ อหมูจำกสำมพรำนฟำร์ ม เนื้ อไก่และไข่จำกแม่ไก่อำรมณ์ดี อุดมชัยและแทนคุณฟำร์ ม
นมเดลีโฮม รวมถึงเครื่ องปรุ งรสต่ำง ๆ ก่อนเลือกซื้อต้องไปดูแหล่งผลิตเองทุกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่ำมีคุณภำพและ
กระบวนกำรผลิตที่ปลอดภัย
นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดตั้ง “Organic way” ศูนย์เรี ยนรู ้กำรปลูกผักในเมื องซึ่ งอยู่ในรั้ วเดียวกันกับ
ร้ำน “Health me” นอกจำกกำรทำสวนผักอินทรี ยย์ งั ต่อยอดเรื่ องกำรทำอำหำร โดยทำ Work shop โดยให้โจทย์
เด็ก ๆ ในโรงเรี ย นทดลองทำอำหำรจำกผัก ส่ งเสริ มกำรลงมือทำเอง ทำให้เด็กมีส่วนร่ วมและสนุ กจนยอม
รับประทำนผักมำกขึ้น ส่ งเสริ มให้เด็กกินผักมำกขึ้น โครงกำรใหม่คือชวนเพื่อวัยเดียวกันแต่งแฟนซีไปทำตลำด
ในวัดเล่นเกมปำเป้ำ และสร้ำงกำรเรี ยนรู ้เรื่ องผักให้กบั เด็ก แต่อย่ำงไรก็ตำมยังต้องคำนึ งว่ำสิ่ งที่ทำนอกจำกจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นต้องทำแล้วสนุกด้วยเพรำะทำแล้วมีควำมสุขและสำมำรถสร้ำงรำยได้ดว้ ย
เป้ ำหมำยวัตถุประสงค์แรกเริ่ มเพื่อทำหน้ำที่ เป็ นคนกลำงส่ งต่อผลผลิ ตและอำหำรปลอดภัยจำก
เกษตรกรรำยย่อยและผูป้ ระกอบกำรทำงสังคมไปสู่ ผบู ้ ริ โภคด้ว ยรำคำที่มีควำมเป็ นธรรมซึ่งหัวใจสาคัญคือเป็ น
สะพานเชื่ อมโยงส่ งต่ ออาหารดี ดีจากเกษตรกรมาถึงมื อคนในเมือง และเห็ นว่ำผักออแกนิ กส์น้ ันปลูกยำกแต่
เกษตรกรที่ปลูกยังทำตลำดไม่เป็ นทำให้ขำยได้ในรำคำที่ถูกมำกจึงรู ้สึกเสี ยดำยของดีๆจึงมีควำมคิดเข้ำไปช่วย
จัดกำรเอำอำหำรอินทรี ยด์ ี ๆ จำกเกษตรกรรำยย่อย มำส่ งต่อและทำให้คนกรุ งเทพรู ้จกั และสำมรถขำยได้รำคำที่
เป็ นธรรมทำให้สำมำรถประกอบอำชีพต่อไปโดยไม่ตอ้ งทำเกษตรเคมี เมื่อผูบ้ ริ โภคได้กินของดี ๆ และเกษตรกร
อยูไ่ ด้ รวมทั้งได้ทำในสิ่ งที่ชอบและถนัดทำให้ทำได้ดีและสำมำรถสร้ำงรำยได้เลี้ยงตนเอง
การเชื่ อมความสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม
ควำมคำดหวังต่อผลลัพธ์ที่จะเกิ ดขึ้นจำกสิ่ งที่ ทำทั้งในปั จจุ บนั และอนำคต คือ กำรสร้ำงอำหำร
ปลอดภัย และส่ ง ผลต่ อควำมยัง่ ยื นของระบบนิ เวศน์ และสิ่ ง แวดล้อม กำรเป็ นกลไกในกำรกระจำยอำหำร
กำรสื่ อสำรกำรเรี ยนรู ้กำรผลิตและกำรบริ โภค กำรส่ งเสริ มกำรบริ โภคและผลักดันนโยบำยที่นำไปสู่ กำรเกื้อกูล
ระหว่ำงกันของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค โดยมีกระบวนกำรส่ งต่อในระบบอำหำรที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
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คำนึงถึงควำมยัง่ ยืนของระบบนิ เวศและฐำนทรัพยำกรที่เป็ นต้นทุน โดยทำให้เกษตรกรอยูไ่ ด้ในรำคำที่เป็ นธรรม
ตัวร้ำนในฐำนะคนกลำงสำมำรถอยูไ่ ด้และผูบ้ ริ โภคได้รับอำหำรดี ๆที่ไม่ทำลำยระบบนิ เวศและสิ่ งแวดล้อม
Health Me ได้มีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของสิ่ งที่ทำกับกำรแก้ไขปั ญหำสังคมสิ่ งแวดล้อม โดย
กำรส่ งเสริ มกระบวนกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อยและผูป้ ระกอบกำรทำงสังคมให้ เอื้อต่อกำรลดมลพิษและ
สำรเคมีในดิน อำกำศและแหล่งน้ ำ ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติ และขยำยวงในกำรสร้ำงจิตสำนึกในกลุ่มคน
เยำวชน รุ่ นใหม่ ๆ ที่มีควำมสนใจในประเด็นเรื่ องสุขภำพเพื่อเชื่อมโยงกำรแก้ปัญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อม โดยกำรให้
ควำมรู ้อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรสื่ อสำรทำงสังคม กำรไปออกรำยกำรโทรทัศน์ “สถำนีสนำมเป้ำ” เพื่อขยำยวงกำร
รับรู ้ในสิ่ งที่ทำว่ำเชื่ อมโยงกับกำรแก้ไขปั ญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อมทั้งในแง่ของกำรผลิตที่ปลอดภัยต่อสุ ขภำพของ
ผูผ้ ลิตและบริ โภค แล้วยังลดภำวกำรณ์สร้ำงมลพิษในอำกำศและลดสำรเคมีที่เป็ น อันตรำยกับสุ ขภำพและกำร
สะสมในดิน ตลอดจนภำวะโลกร้อนได้เป็ นอย่ำงดี กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรอย่ำงมีส่วนร่ วม กำรถ่ำยทอดผ่ำน
กำรลงมือทำ กำรทำกิจกรรมสัญจรในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ควำมรู ้และปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สร้ำงขยะมำกเกินไป
อุปสรรคคือของขวัญของพระเจ้ า
กลไกในกำรพัฒนำและขยำยตลำดอินทรี ย ์ โดยกำรใช้กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบตั ิ กำรให้ควำมรู ้
ประเด็นกำรสร้ำงอธิ ปไตยทำงอำหำร กำรให้ควำมรู ้ผ่ำนฉลำกและกำรอธิ บำย กิจกรรมตลำดสี เขียวเพื่ อสร้ำง
ชุ ม ชนผูบ้ ริ โภคกลุ่ม ใหม่ ๆ เพรำะกำรเกิ ดกลไกตลำดจะนำไปสู่ ก ลไกของเมื อง ซึ่ ง ท ำให้เกิ ดพื้ นที่ อ ำหำร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
กำรขยำยตัวของตลำดอินทรี ยม์ ีอย่ำงต่อเนื่ องและมีทิศทำงที่ดีมีโอกำสเติบโตในเชิ งปริ มำณได้
เนื่องจำกผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็นควำมสำคัญในกำรบริ โภคอำหำรอิ นทรี ยแ์ ละมีประโยชน์ต่อร่ ำงกำย และเริ่ มมี
แนวคิดในกำรรับประทำนอำหำรให้เป็ นยำ ตลอดจนคนรุ่ นใหม่ มักให้ควำมสำคัญในเรื่ องสุ ขภำพ กำรกินเพื่อ
สุขภำพและควำมงำม ทำให้ผบู ้ ริ โภคสนใจในกำรหำควำมรู ้เพื่อกำรดูแลสุขภำพของตนเอง ตรำบใดที่มีผบู ้ ริ โภค
และคนยังต้องบริ โภคอำหำรอยู่ตลำดเขียวหรื อตลำดอำหำรอินทรี ยก์ ็ยงั คงมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ อย่ำงน้อย
ผลผลิตอำหำรอินทรี ยใ์ นกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุ ขภำพ อำหำรเสริ มต่ำง ๆ เป็ นกระแสของกำรดูแลและพึ่ งตนเอง
ด้ำนสุ ขภำพของคนสมัยใหม่ หำกแต่จำเป็ นต้องมีกำรสร้ำงชุดควำมรู ้เชิงคุณค่ำที่จำเป็ นให้กบั ผูบ้ ริ โภค มำกขึ้น
เพื่อสร้ำงทำงเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
Health Me เชื่ อ ว่ ำ พลัง ผูบ้ ริ โ ภคสำมำรถเปลี่ ย นโลกได้ ทิ ศ ทำงในอนำคตจะดี ข้ ึ น เพรำะควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภคจะมีมำกขึ้น แต่ผบู ้ ริ โภคจำเป็ นต้องมีควำมรู ้ว่ำสิ นค้ำเหล่ำนี้ มำจำกผูผ้ ลิตที่เป็ นตัวจริ งหรื อ
ตัวปลอม และมีควำมรู ้ว่ำกำรกินให้ปลอดภัย คือ กำรกินตำมฤดูกำล กำรผลิตและอำหำรมีกำรรับรองมำตรฐำน
เกษตรอินทรี ยอ์ ย่ำงมีส่วนร่ วม (Participatory Guarantee System – PGS) ซึ่งเกษตรกรและผูป้ ระกอบกำรสำมำรถ
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ใช้สื่อและสถำนกำรณ์ดำ้ นสุ ขภำพและโรคระบำดไวรัสโควิท 19 ในปัจจุบนั เป็ นเครื่ องมือในกำรขับเคลื่อนให้
สังคมตระหนักร่ วมกัน โดยสร้ำงกำรรับรู ้ว่ำทุกคนต้องหันมำดูแลตัวเอง กินอย่ำงไรไม่ป่วยและมีสุขภำพดี หำก
ตั้งต้นที่กำรบริ โภคอำหำรที่ดี ที่ปลอดภัยแล้วจะนำไปสู่ วิธีกำรปลูกที่ถูกต้อง เมื่อเกิดวิกฤตแล้วจะสร้ำงโอกำส
ทำให้สร้ำงกำรรับรู ้วำ่ ทุกคนต้องลุกขึ้นมำทำอะไรให้เกิดขึ้นอย่ำงน้อยก็เพื่อแก้ปัญหำให้กบั ตนเอง
ปั ญหำอุปสรรค ระยะแรกมีอุปสรรคปั ญหำอยู่บำ้ งแต่เชื่อว่ำ “อุปสรรคคือของขวัญจำกพระเจ้ำ”
และจำกกำรทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงพื้นที่คำ้ ขำยและสร้ำงกำรเรี ยนรู ้ที่เชื่อมโยงระหว่ำงผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตที่ ผ่ำน
มำทำให้สำมำรถสร้ำงเครื อข่ำยผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคได้ในจำนวนหนึ่ งในหลำยพื้นที่ท้ งั ในพื้นที่ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก ภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภำคเหนื อ โดยเชื่อว่ำ เกษตรกรต้องเชื่อว่ำตนเองมีคุณค่ำและมีบทบำท
สำคัญในกำรสร้ำงอำหำรดี ๆ ส่ งต่อมำยังผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคก็ ตอ้ งขอบคุณสิ่ งดี ๆ ที่เกษตรกรผูผ้ ลิตมอบให้
สร้ำงควำมเกื้อกูลระหว่ำงกัน เรี ยนรู ้และทำควำมรู ้จกั กัน
การเชื่ อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภค
กำรบุกเบิกในยุคแรก ๆ ผูบ้ ริ โภคยังไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำในในควำมแตกต่ำงของอำหำรอินทรี ยก์ บั
อำหำรกระแสหลัก จึงพยำยำมหำวิธีกำรว่ำทำอย่ำงไรให้ผูผ้ ลิตอยู่ได้และผูบ้ ริ โภคมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเรื่ อง
อำหำรปลอดภัยมำกขึ้น ปัจจุบนั พยำยำมให้ควำมรู ้กบั กลุ่มคนรุ่ นใหม่ในกำรรับประทำนอำหำรสำยพรำน อำหำร
สำเร็จรู ปให้คนยุคใหม่เข้ำใจว่ำกำลังกินอะไรเข้ำไป รู ้ที่มำของอำหำร
กำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนพลังผูบ้ ริ โภคในกำรมีส่วนร่ วนในกำรผลักดันนโยบำยเกี่ยวข้องกับ
ระบบตลำดและเกษตรอินทรี ย ์ มี กำรเชื่ อมโยงกับ กลุ่ ม เกษตรผูผ้ ลิ ตตั้งแต่ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำและปลำยน้ ำ ด้วย
กระบวนกำรผลิตของเกษตรกรที่รู้แหล่งที่มำ โดยส่ งเสริ มให้เกิดกลุ่มผูบ้ ริ โภคคนรุ่ นใหม่และกลุ่มผูส้ นใจเรื่ อง
สุ ขภำพที่ลุกขึ้นมำทำอำหำรกินเอง ไม่ว่ำจะเป็ นอำหำรพื้นบ้ำน อำหำรฟิ วชัน่ ที่มีส่วนผสมจำกวัตถุดิบพื้นบ้ำน
เช่น สมุนไพร พืชผักปลอดสำร อำหำรอินทรี ย ์ มีท้ งั อำหำรสด อำหำรแปรรู ปและกำรผลิตผลที่มีควำมร่ วมสมัย
และสร้ำงแฟนคลับของตัวเอง นอกจำกนี้ มียงั อำหำรคลีนปรุ งสำเร็ จ “ปิ่ นโตกินดี” ตะกร้ำปั นผัก Farm to table
farm visit กำรไปนอนค้ำงที่สวน กิจกรรมแต่งงำนในสวนออแกนิ กส์ ที่ ผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภคผูกปิ่ นโตข้ำวกับ
เครื อข่ำยเกษตรผูป้ ลูกข้ำวด้วยระบบสมำชิก โดยจ่ำยเงินเป็ นค่ำสิ นสอดก่อนครั้งละ 5-10 กิโลกรัม ผ่ำนคนกลำง
ที่ ม องเห็ น ควำมส ำคัญ โดยเกษตรส่ ง ข้ำ วอิ น ทรี ย ์ที่ มี ก ระบวนกำรผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย ค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ำน
สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนกำรปกป้องฟื้ นฟูระบบนิเวศ โดยเจ้ำสำวซึ่งคือผลผลิตที่ปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค นัน่ คือทำให้
ผูบ้ ริ โภคได้กินอำหำรที่ดี ผูผ้ ลิ ตผลิ ตสิ่ งที่ สำมำรถสร้ ำงรำยได้และเป็ นวิถีชีวิตที่ เชื่ อมโยงกับธรรมชำติ และ
ท้องถิ่นของตนเอง
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ที่มำภำพ : เพจ Health Me Healthy Delivery
อนึ่งคือกำรทำหน้ำที่เชื่อมโยงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค โดยกำรมีพ้นื ที่ตรงกลำง เช่น ตลำดสี เขียวซึ่งเป็ น
พื้นที่ที่ทำให้คนขำยและคนซื้ อมำเจอกันโดยตรง โดยพยำยำมสร้ำงควำมรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคผ่ำนป้ำยฉลำกอธิบำย
สิ นค้ำ ถึงแหล่งที่มำ กระบวนกำรผลิต กำรออแบบและสร้ำงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีควำมน่ำดึงดูดใจและอยู่บนพื้นฐำน
ของกำรคำนึงถึงสิ่ งแวดล้อมร่ วมกัน
กำรสร้ำงช่องทำงให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำมำส่ วนร่ วมในกำรรณรงค์และผลักดันนโยบำยเพื่อแก้ไขปั ญหำ
ระดับโครงสร้ำ งนั้น ช่ องทำงในกำรสื่ อสำรในพื้นที่ ตลำดอิ นทรี ยข์ องเครื อข่ำย Health me healthy Delivery
มีช่องทำงกำรสื่ อสำรกับผูบ้ ริ โภคในหลำกหลำยช่องทำงทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผูบ้ ริ โภคที่ มีกำรตื่นตัวไม่
สำมำรถแยกออกจำกผูผ้ ลิ ตที่ เข้มแข็งได้มำกนัก ตลำดอินทรี ย ์ใ นประเทศไทยส่ วนใหญ่เน้นขำยของ กำรที่
ผูบ้ ริ โภคจะมีควำมตระหนักและรับรู ้เรื่ องเกษตรกร ร่ วมเป็ นทุกข์และสุขเห็นคุณค่ำซึ่งกันและกันยังมีไม่มำกพอ
จึงจำเป็ นต้องอำศัยระยะเวลำในกำรสร้ำง ซึ่ งแตกต่ำงจำกประเทศญี่ปุ่นและเกำหลี เพรำะบริ บทที่แตกต่ำงกัน
และจำเป็ นต้องมีกำรสร้ำงกำรรับรู ้เชื่ อมโยงกันของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตมำกขึ้นโดยกำรให้ควำมรู ้ ให้มำกขึ้น
เพรำะตลำดอินทรี ยส์ ่วนใหญ่ขำดกำรทำงำนกับผูบ้ ริ โภค เพรำะถูกผลักดันให้เกิดโดยกลุ่มเกษตรผูผ้ ลิตจัดตั้ง แต่
กลไกที่ทำงำนกับผูบ้ ริ โภคมีนอ้ ย ซึ่งผูบ้ ริ โภคในเมืองส่วนใหญ่คือ ชนชั้นกลำงที่รับและบริ โภคสื่ อแต่ยงั ขำดกำร
เชื่ อมต่อที่ดีกับ ผูผ้ ลิ ตอำหำรอิ นทรี ย ์จำกชุมชน ซึ่ งซึ่ งที่ผ่ำนมำได้มีควำมพยำยำมทำกิ จกรรมกับเด็กที่ มำกับ
ผูป้ กครองในตลำด City farm และตลำดปันอยู่ปันกินผ่ำนระบบสมำชิกและสร้ำงกำรรับรู ้ขยำยวงผูบ้ ริ โภคผ่ำน
กำรบอกต่อและกิจกรรมตลำดสี เขียว ตลำดโรงเรี ยน ตลำดโรงพยำบำล ตลอดจนคนรุ่ นใหม่โดยพยำยำมสร้ำง
สิ นค้ำอำหำรอินทรี ยท์ ำงเลือกที่มีกำรผสมผสำนระหว่ำงอำหำรอินทรี ยท์ ี่เป็ นวิถีทอ้ งถิ่ นกับอำหำรคลี นหรื อ
อำหำรคีโตที่กลุ่มคนรุ่ นใหม่นิยมรับประทำน
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การสร้ างและขับเคลื่อนพลเมืองอาหาร
กำรสร้ำงพลเมืองที่ตื่นตัวและตระหนักรู ้ในสังคมไทยมีควำมเป็ นไปได้จริ ง เพรำะกำรทำงำนที่ผ่ำน
มำของภำคประชำสังคมและกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตที่เชื่อมโยงกับผูบ้ ริ โภคโดยกำรกระจำยอำหำรอินทรี ยใ์ นพื้นที่
ตลำดเขียว ซึ่ งมำกกว่ำกำรเป็ นกลไกในกำรกระจำยอำหำรจำกต้นทำงไปสู่ ผูบ้ ริ โภคแล้วยังเป็ นพื้นที่ ในกำร
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ำ งผูผ้ ลิ ต และผูบ้ ริ โ ภค ผูผ้ ลิ ต ด้ว ยกัน เองและระหว่ำ งผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ค วำมแตกต่ ำ ง
หลำกหลำยที่เข้ำมำปฎิสังสรรค์ในพื้นที่ตลำด ซึ่งเริ่ มจำกควำมสัมพันธ์ของผูค้ นในตลำดที่มีควำมเกื้อกูลกัน
ควำมคำดหวังว่ำเครื อข่ำยเกษตรอินทรี ยจ์ ะสำมำรถสร้ำงผูบ้ ริ โภคที่เป็ นพลเมืองอำหำรเพื่อเข้ำไป
ขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบำยเป็ นเรื่ องท้ำทำยที่เป็ นไปได้ หำกแต่ตอ้ งมีกำรสร้ำงกลไกในลักษณะของกำรรวม
พลัง กลุ่มเพื่ อกำรต่อรอง ตลำดต้องสร้ ำ งและทำงำนควำมรู ้ สร้ ำงกำรเรี ย นรู ้ ใ ห้กับ ผูบ้ ริ โภคมำกขึ้ น โดยใช้
ประเด็นวิกฤตสถำนกำรณ์สุ ขภำพ อำหำรและสิ่ งแวดล้อมในกำรเชื่ อมโยงเพื่ อกำรขับเคลื่ อนนโยบำย เช่ น
สถำนกำรณ์โรคระบำดอุบ ัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนำ (COVID 19) กำรต้องเผชิ ญกับภำวะฝุ่ น PM 2.5 ที่เป็ น
อันตรำยต่อสุ ขภำพ เพื่อกระตุน้ ให้ผคู ้ นตระหนักและลุกขึ้นมำดูแลตนเองซึ่ งจะนำไปสู่ กำรสร้ำงกำรขับเคลื่อน
ประเด็นเชิงนโยบำยได้ ซึ่งจำเป็ นต้องสร้ำงควำมรู ้สึกของกำรเป็ นเจ้ำพื้นที่อำหำรของท้องถิ่น ชุมชน จังหวัดและ
ประเทศ แต่กำรสร้ำงพลเมืองอำหำรเชิงปริ มำณอำจจำเป็ นต้องอำศัยระยะเวลำ กำรสร้ำงพลเมืองอำหำรในสังคม
เมืองอำจมีขอ้ จำกัด เพรำะมีควำมเป็ นสังคมปั จเจกสู งแต่อย่ำงไรก็ตำมหำกทำให้ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคเชื่อมโยง
และเกื้อกูลกันได้จะสำมำรถนำไปสู่ กำรขับเคลื่อนนโยบำยได้หลำยระดับ ในระยะเริ่ มต้นอย่ำงน้อยที่สุดคือเมื่อมี
กิจกรรมจิตอำสำด้ำนสิ่ งแวดล้อม เช่น กำรจัดกำรขยะ กำรลงมือเพื่อช่วยกันเก็บขยะกลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้
ควำมร่ วมมือในกิจกรรม
กลไกในกำรรวมตัวของผูบ้ ริ โภคในพื้นที่กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ “ตลำดเขียว”ทั้งในระบบออนไลน์
และ ออฟไลน์ พบข้อเท็จจริ งอย่ำงหนึ่งคือ คนรุ่ นใหม่มีโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู ้จำนวนมำก และคนรุ่ น
ใหม่หรื อกำรสร้ำงผูบ้ ริ โภครุ่ นใหม่จึงไม่ใช่เรื่ องยำกเพียงแต่ตอ้ งมีกำรผลิตควำมรู ้ที่ชดั เจนและสร้ำงทำงเลือก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพรำะคนรุ่ นใหม่มีลกั ษณะของกำรมีอิสรภำพในกำรเลือก และตื่นตัวใน
กำรบริ โภคอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ ำงกำยทั้งนี้ เพรำะสถำนกำรณ์ที่คนในสังคมยุคใหม่ตอ้ งเผชิญส่ วนใหญ่คือ
วิกฤตเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศและกำรสู ญเสี ยฐำนทรัพยำกรที่เกิดจำกกำรผลิตเชิงเดี่ยว ซึ่ งรู ปธรรมที่
ผูบ้ ริ โภคเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรผลักดันเชิงนโยบำยที่ชดั เจนคือ กรณี Prince เจ้ำชำยผัก
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ในกำรที่จะขับเคลื่อนผูบ้ ริ โภคให้เป็ นพลเมืองอำหำรนั้น
1. กำรบริ โภคอำหำรคีโต เป็ นกระแสในขณะที่อำหำรอินทรี ยค์ ือวิถีชีวิต คนในระบบเกษตร
อินทรี ยต์ อ้ งไม่ปิดกั้นแบ่งแยก ไม่เป็ นศัตรู กบั ใคร รณรงค์ในสิ่ งที่ทำและสร้ำงพลังขับเคลื่อน ไม่สำดโคลนใคร
ควำมสัมพันธ์เชื่ อมโยงในชุมชน มีกำรตรวจสอบกันเองระหว่ำงผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ปลูกอะไร ปลูกที่ไหน ทำ
อย่ำงไร เชื่อม CSA ย่อยผ่ำนคนกลำงที่เป็ นผูป้ ระกอบกำรทำงสังคมที่ไม่แสวงผลกำไรมำกเกินไป
2. กำรที่ระบบกำรค้ำโมเดินเทรดเข้ำมำเพื่อช่วงชิ งตลำดกำรค้ำอำหำรอินทรี ย ์ ให้มองว่ำเป็ น
โอกำสในกำรสร้ ำงกระแสให้ขำยำยวงที่กว้ำงขวำงขึ้นจึ งไม่ควรกังวลหำกแต่ควรทำงำนในเรื่ องของกำรให้
ควำมรู ้ กับ กลุ่ม ผู บ้ ริ โภคที่ เป็ นระบบและเชิ ง ลึ ก มำกขึ้ น จะทำให้ผูบ้ ริ โภคสำมำรเข้ำถึ งผลผลิ ตอิ นทรี ย ์จำก
เกษตรกรรำยย่อยจำกชุมชนได้มำกขึ้น
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์รายย่ อย อ.สนามชัยเขต
กำรรวมตัวของเกษตรกรผูท้ ำเกษตรอินทรี ยใ์ นพื้นที่ อำเภอสนำมไชยเขต จังหวัดฉะเชิ งเทรำ เริ่ มมำ
ตั้งแต่ปี 2532 จำกกำรรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเกษตรกรรมทำงเลือกในพื้นที่ เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร
และทำกำรผลิตที่หลำกหลำย และได้พฒั นำเป็ นกลุ่มเกษตรอินทรี ยส์ นำมชัยเขตเมื่อปลำยปี 2544 โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตเป็ นเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีควำมยัง่ ยืน
ตลำดอิ นทรี ย ์แ รกเริ่ ม ของกลุ่ ม เป็ นตลำดข้ำ วอิ น ทรี ย ์ส่ ง ออก ซึ่ ง ได้ร่วมกับมูล นิ ธิ ส ำยใยแผ่ น ดิ น
และสหกรณ์กรี นเนทส่ งออกข้ำวข้ำวพันธุ์พ้ืนบ้ำนเหลืองประทิวอิ นทรี ยไ์ ปยังสหภำพยุโรปเมื่ อปี 2544 โดย
ได้รับตรวจรับรองมำตรฐำนอินทรี ยแ์ บบกลุ่มจำกสำนักงำนมำตรฐำนเกษตรอินทรี ยไ์ ทย (มกท.) ต่อมำได้มีกำร
เพิ่มขยำยสิ นค้ำอิ นทรี ยส์ ่ งออก เช่น ข้ำวหอมมะลิแดงอินทรี ย ์ ข้ำวหอมมะลิอินทรี ย ์ และผลิตภัณฑ์แปรรู ป
อินทรี ย ์ เช่น ขิง ข่ำ ตะไคร้ หอมแดง ถัว่ และธัญพืช เป็ นต้น ต่อมำในปี 2550-2551 กลุ่มได้เริ่ มสนใจขยำยพืชผัก
ท้องถิ่นสู่ ตลำดอินทรี ย ์ เพรำะมองว่ำกำรทำเกษตรอินทรี ยท์ ี่ยงั่ ยืนไม่สำมำรถขึ้นกับข้ำวหรื อพืชชนิดใดตัวใดตัว
หนึ่ ง จึงควรมีกำรขยำยกำรผลิตให้ครบวงจร โดยส่ งเสริ มสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรทำ
ผลิตด้วยกำรปลูกพืชผักพื้นบ้ำนที่มีควำมหลำกหลำยในระบบนิ เวศท้องถิ่น กลุ่มได้นำสิ นค้ำอินทรี ยม์ ำขำยใน
ตลำดสี เขียว ที่ร้ำนนำวิลิต ตึกรี เจนท์กรุ งเทพ สัปดำห์ละ 1 ครั้งและได้เริ่ มรณรงค์ให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ผักพื้นบ้ำนมำก
ขึ้น ในขณะเดี ยวกันก็ได้มีกำรขยำยกำรขำยสิ นค้ำ อิ นทรี ย ์เข้ำสู่ ตลำดท้องถิ่ นมำกขึ้น โดยได้นำพืชผักผลไม้
อินทรี ยไ์ ปขำยในตลำดเขียวต่ำง ๆ เช่น โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลท้องถิ่น เป็ นต้น ตลำดเขียวและตลำด
ท้องถิ่นดังกล่ำวข้ำงต้นยังมีกำรขำย และขยำยต่อเนื่ องมำจวบจนปั จจุบนั ซึ่ งกำลังเริ่ มโครงกำรที่จะจัดทำแผงผัก
ชุมชนของสมำชิ กขึ้นในวันที่สมำชิกต้องรวมผักมำส่ ง เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรตลำดในท้องถิ่นให้กว้ำงขวำงมำก
ยิง่ ขึ้นอีก
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นอกจำกนี้ กลุ่มได้มีกำรทำตลำดแบบระบบสมำชิก กับบุคลำกรในมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
โดยให้สมำชิ กจ่ำยเงินล่วงหน้ำเป็ นรำยเดือน จะจัดส่ งสัปดำห์ละครั้ง ซึ่ งผลผลิตจะเป็ นไปตำมฤดูกำล ในช่วง
หลังยังมีกำรพัฒนำชุดเมนูอำหำรอินทรี ย ์ ที่สอดคล้องกับกำรดำเนิ นชีวิตของคนเมือง เช่น ชุดแกงส้ม ชุดแกง
เลียง ชุดแกงอ่อม ชุดส้มตำ ชุดยำ ฯลฯ เป็ นเซตจัดเตรี ยมให้กับผูบ้ ริ โภคไปด้วย ซึ่ งกำรทำตลำดแบบระบบ
สมำชิกที่จ่ำยเงินล่วงหน้ำรำยเดือน และกำรไปขำยสิ นค้ำในตลำดเขียวที่ มสธ. ได้หยุดชะงักไป แต่ก็ยงั คงมีกำร
ทำตลำดแบบขำยตรงที่ผูบ้ ริ โภคสำมำรถสั่งซื้ อสิ นค้ำแล้วมีระบบจัดส่ งไปให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค โดยเฉพำะระบบ
สมำชิกของผูบ้ ริ โภคอินทรี ยใ์ นพื้นที่ที่มีสมำชิกอยู่ 20 กว่ำรำย
การเชื่ อมโยงงานของกลุ่มกับการแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม
แนวทำงในกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงอำหำร ด้วยกำรวำงแผนกำรผลิ ตแบบยัง่ ยืนพร้ อมกับ กำร
ยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กบั ไปกับกำรรักษำสิ่ งแวดล้อม จึงเปรี ยบเหมือนกระบวนกำรสำคัญที่
กลุ่มใช้ในกำรทำงำน “ควำมคิด” กับสมำชิกของกลุ่มอย่ำงเข้มข้นตลอดระยะเวลำหลำย 10 ปี และกลุ่มยังให้
ควำมสำคัญในกำรส่ งเสริ มกำรผลิตแบบเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีควำมหลำกหลำยและอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชท้องถิ่น
วำงแผนและจัดกำรตลำดผลผลิตโดยกลุ่มให้กบั สมำชิก พืชทุกตัวจะมีมีกำรกำหนดรำคำประกันร่ วมกันระหว่ำง
กลุ่มกับสมำชิกและรับซื้อผลผลิตทุกรำยกำร เพื่อให้เป็ นผลผลิตเกษตรอินทรี ยท์ ี่มีมำตรฐำนสำกลรำคำไม่แพง
กำรขยำยตัวของตลำดและกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยกำรทำงำนที่มุ่งทำงำนที่มุ่งสร้ำง
พื้นที่รูปธรรมและขยำยผลสู่ พ้ืนที่ใกล้เคียง โดยปี 2555 กลุ่มได้เริ่ มส่ งสิ นค้ำอินทรี ยใ์ ห้กบั ร้ำนกรี น คือ เลมอน
ฟำร์ ม ทั้ง หอมแดง กระเทียม พริ ก และพืชผัก ผลไม้ ที่หมุนเวียนตำมฤดูกำล จนปัจจุบนั กลุ่มมีสินค้ำอินทรี ยท์ ี่
ขำยอยู่ในร้ำนเลมอนฟำร์ มประมำณ 50 รำยกำร และส่ งผลให้ผูป้ ระกอบกำรแปรรู ปผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์ เช่น
น้ ำพริ ก น้ ำสลัด น้ ำจิ้ม พริ กแกง และสมุนไพรผง ที่เห็นสิ นค้ำอินทรี ยข์ องกลุ่มผ่ำนหน้ำร้ำนเลมอนฟำร์มติดต่อ
โดยตรงมำที่กลุ่ม เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้ำของกลุ่มไปเป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต เช่น พริ ก ขิง ข่ำ ตะไคร้ มะนำว มะกรู ด
ใบเตย ฯลฯ ผูป้ ระกอบกำรแปรรู ปผลิตภัณฑ์อินทรี ยเ์ ป็ นตลำดที่ใหญ่มำก เช่น น้ ำพริ กเจ๊เล็ก ปทุมธำนี มีควำม
ต้องกำรพริ กปี ละ 100 ตัน แต่กลุ่มยังสำมำรถผลิตพริ กอินทรี ย ์ ทั้งพริ กจินดำ พริ กมัน พริ กชี้ฟ้ำ ให้ได้เพียงปี ละ 5
ตัน นอกจำกนี้ยงั มีผปู ้ ระกอบกำรที่มำติดต่อซื้ อสิ นค้ำอินทรี ยข์ องกลุ่มไปขำยต่อให้กบั สมำชิกของตนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ตลำดผูป้ ระกอบกำรเป็ นตลำดที่มีควำมเฉพำะเหมื อนกับตลำดส่ งออก และ แตกต่ำงกว่ำ “ตลำด
ทัว่ ไป” เนื่ องจำก ทั้งตลำดผูป้ ระกอบกำรและตลำดส่ งออกเป็ นตลำดที่เกษตรกรมีหลักประกันและช่องทำงกำร
จัดจำหน่ำยผลผลิตล่วงหน้ำที่แน่นอน ทำให้ผผู ้ ลิต (เกษตรกร) ไม่มีปัญหำเรื่ องกำรตลำด เพรำะสำมำรถร่ วมวำง
แผนกำรผลิตร่ วมกันตั้งแต่เริ่ มแรก่อนกำรเพำะปลูกกับผูป้ ระกอบกำร
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ที่มำภำพ : เพจ มูลนิธิชีวิตไท - Local Act
ปั จจุ บนั กลุ่มมี สมำชิ กเกษตรกรอิ นทรี ยค์ รอบคลุมพื้นที่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ
จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดนครนำยก โดยมีจำนวนสมำชิกกว่ำ 500 รำย และมีพ้ืนที่เกษตร
อินทรี ยท์ ี่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนประมำณ 10,000 ไร่ รวมทั้งยังมีแผนที่จะขยำยสมำชิ กไปยังพื้นที่จงั หวัด
ชลบุรีด้วย กลุ่มมีผลผลิตข้ำว ผักและผลไม้ โดยมีผลผลิตข้ำวเหลืองประทิวและข้ำวมะลิแดงที่จำหน่ ำยผ่ำน
สหกรณ์กรี นเนท ส่ วนผลผลิตข้ำวพันธุ์อื่น ๆ ผักและผลไม้ ทำงกลุ่มรับซื้ อผลผลิตในรำคำประกันและนำไป
จำหน่ำยในตลำดต่ำง ๆ ทั้งตลำดเขียวในท้องถิ่น ตลำดนัดในกรุ งเทพ กำรขำยส่ งให้ร้ำนค้ำหรื อผูป้ ระกอบกำร
เกษตรอินทรี ยอ์ ื่น และกำรขำยตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค
“เริ่ ม จำกปลู ก สิ่ ง ที่ ต นเองกิ น ท ำกำรผลิ ต ในสิ่ ง ที่ ต นเองถนั ด เหลื อ จำกนั้ น ค่ อ ยน ำไปขำย”
เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิของสมำชิ กภำยในกลุ่ม ในตอนแรกอำจฟั งดูเหมือนกุศโลบำย แต่จำกกำรให้ขอ้ มูลของ
สมำชิ กพบว่ำ ไม่มีเกษตรกรครอบครัวใดที่สำมำรถบริ โภคในสิ่ งที่ตนเองทำกำรผลิ ตได้ท้ งั หมด อีกทั้งควำม
ชำนำญในกำรเพำะปลูกพืชบำงชนิ ดของแต่ละครอบครัวทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ เมื่อผลผลิตมีคุณภำพสู ง
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กว่ำในท้องตลำด จึงไม่ใช่เรื่ องยำกที่จะนำสิ นค้ำเข้ำตลำด “เวลำเห็นกำรเติบโตของพืชผักผลไม้ของเรำ ก็ยิ่ง
มัน่ ใจว่ำนี่คือควำมมัน่ คง คือกำรสร้ำงทำงเลือกให้กบั ผูค้ นในอนำคตว่ำเรำคือสังคมผลิตอำหำรปลอดภัย มีควำม
อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงประเทศไทยจะเป็ นประเทศที่ผลิตอำหำรปลอดภัยให้แก่คนในสังคมไทยและสังคมโลก”
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดอินทรี ยท์ ี่สำคัญของกลุ่ม ก็คือ
1) กำรผลิตครบรอบ กำรตลำดครบรอบ และกำรจัดกำรระบบผลผลิตและกำรตลำดโดยระบบกลุ่ม
โดยมี ควำมคิดว่ำระบบกำรผลิตแบบครบรอบกำรผลิ ตทั้งปี เป็ นกระบวนกำรพัฒนำและเชื่ อมช่องตลำดให้มี
หลำยช่องทำง ส่ วนกำรจัดกำรระบบผลิตและตลำดแบบกลุ่ม โดยมีกำรวำงแผนกำรผลิตร่ วมกับเกษตรกร มีกำร
รับซื้ อสิ นค้ำในรำคำประกัน และมีกำรจัดบรรจุและจัดส่ งสิ นค้ำไปยังตลำดต่ำง ๆ ทำให้สำมำรถเพิ่มทั้งปริ มำณ
และควำมหลำกหลำยของสิ นค้ำให้มำกเพียงพอที่จะไปสู่ ตลำดและผูป้ ระกอบกำรสิ นค้ำรำยใหญ่และตลำด
อินทรี ยท์ ี่หลำกหลำยขึ้น โดยกลุ่มมีนโยบำยส่ งเสริ มให้สมำชิกทำกำรผลิตปลูกพืชที่หลำกหลำยครบรอบวงจร
ต่อเนื่องกันตลอดปี เพื่อให้มีผลผลิตอินทรี ยค์ รบรอบตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีกำรกำหนดไว้อย่ำงชัดเจนว่ำสมำชิกของ
กลุ่มต้องมีกำรเพำะปลูกพืชอำหำรอย่ำงน้อย 15 ชนิ ด ในแปลงกำรผลิตของตน ผลผลิตจำกแปลงจะมีควำม
หลำกหลำย และจะทำให้เกษตรกรมีรำยได้หมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่นกัน
2) กำรรั บ รองมำตรฐำนอิ น ทรี ย ์ร ะดับสำกล สิ น ค้ำ ที่ ไ ด้ต รำรั บ รองมำตรฐำนอิ น ทรี ย ์ จะเป็ น
หลักประกันส่ วนหนึ่ งที่จะทำให้กลุ่มสำมำรถขำยสิ นค้ำอินทรี ยไ์ ด้ในตลำดที่กว้ำงขวำงขึ้นหลำยระดับ ตั้งแต่
ตลำดอินทรี ยใ์ นประเทศจนถึงกำรส่ งออก ปั จจุบนั กลุ่มมีพืชที่ได้รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรี ยจ์ ำนวน 125
รำยกำร มำตรฐำนเกษตรอินทรี ยร์ ะดับสำกลที่กลุ่มได้รับกำรรับรอง มี 3 รู ปแบบ ได้แก่ มำตรฐำนระบบเกษตร
อิ น ทรี ย ์ สมำพัน ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย ์น ำนำชำติ (International Federation of Organic Agriculture Movements –
IFOAM) มำตรฐำนระบบเกษตรอินทรี ยส์ หภำพยุโรป (EU) และมำตรฐำนระบบเกษตรอินทรี ยแ์ คนำดำ (Canada
Organic Regime – COR) ซึ่ งมำตรฐำนต่ำงประเทศเหล่ำนี้ มกั มีค่ำใช้จ่ำยสู งในกำรตรวจรับรอง กลุ่มจึงเลือกใช้
วิธีกำรรับรองแบบกลุ่มในกำรตรวจรับมำตรฐำนอินทรี ย ์
นอกจำกนี้ กลุ่มยังใช้ระบบประกันคุณภำพในระดับท้องถิ่น ที่ให้กำรรับรองผูผ้ ลิตโดยเน้นกำรมี
ส่ วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยูบ่ นฐำนของควำมเชื่อถือ เครื อข่ำยทำงสังคม และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้
เรี ยกว่ำ ระบบชุมชนรับรอง หรื อ (PGS-Participatory Guarantee Systems) ที่เกษตรกรส่ วนใหญ่มกั ใช้ระบบนี้ ใน
ช่วงแรกของกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตจำกเคมีมำสู่อินทรี ย ์
3) ระบบกำรวำงแผนกำรผลิตร่ วมกับกำรวำงแผนกำรตลำด กลุ่มมีโครงสร้ำงของฝ่ ำยส่ งเสริ มเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบทำเรื่ องระบบตลำด ที่เริ่ มตั้งแต่กำรวำงแผนกำรผลิตคนถึงกำรจัดกำรตลำด ในด้ำนกำรวำงแผนกำร
ผลิตกลุ่มจะเป็ นผูด้ ูแลให้ผลิตเป็ นไปตำมมำตรฐำน อบรมสมำชิกผ่ำนกระบวนกำรเรี ยนรู ้ประจำทุกเดือน เพื่อ
สร้ ำงให้สมำชิ ก สำมำรถก้ำวขึ้นเป็ น ที มบริ หำร ที มตลำด ที มตรวจรั บ รอง ที มประชำสัมพันธ์ ดังแสดงใน
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โครงสร้ำงกำรทำงำนกลุ่มสนำมไชยเขตในรู ปที่ 2 กระบวนกำรที่ทำจะเป็ นกำรสร้ำงงำนทั้งระบบ กลุ่มจะไม่ทำ
กำรผลิตเยอะ ๆ แล้วคอยตลำดมำ แต่จะเน้นระบบกำรวำงแผนกำรผลิตร่ วมกับผูป้ ระกอบกำรที่เป็ นกำรวำงแผน
ล่วงหน้ำ โดยเฉพำะในสิ นค้ำอินทรี ยท์ ี่ส่งออกและที่ขำยให้ผปู ้ ระกอบกำรต่ำง ๆ
การพัฒนา โอกาส และอนาคตในการขยายตลาดอินทรีย์
กลไกสำคัญในกำรพัฒนำและขยำยตลำดอินทรี ย ์ของกลุ่ม เริ่ มตั้งแต่ตน้ ทำงกำรผลิตถึงปลำยทำง
ผูบ้ ริ โภค จำกต้นทำงกำรผลิตที่เป็ นกลุ่มเกษตรกรที่เป็ นสมำชิ กเครื อข่ำย ทีมงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่ใ นกำร
ส่ งเสริ มและพัฒนำยกระดับเกษตรกรและสร้ำงขยำยเครื อข่ำยตลำดอินทรี ย ์ ตลอดจนกลไกจำกหน่ วยงำนที่
ท ำงำนตลำดอิ นทรี ย ์ใ นโรงพยำบำลและโรงเรี ย นที่ ทำงำนร่ วมกันกับกลุ่มเกษตรกรต้นทำงเพื่ อส่ ง ต่อ และ
เชื่ อมโยงสู่ ผูบ้ ริ โภคปลำยทำง ทั้งในเรื่ องของกำรให้ควำมรู ้ กับผูบ้ ริ โภค กำรเป็ นกลไกขับเคลื่ อนเพื่ อสร้ ำง
สุ ขภำพขององค์กร แต่อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำเกษตรกรกว่ำครึ่ งเป็ นเกษตรผูส้ ู งอำยุมีสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
เกษตรกรวัยแรงงำน จึงนับว่ำเป็ นข้อจำกัดหนึ่งในกำรขับเคลื่อนและขยำยตลำดอินทรี ยใ์ นเชิงปริ มำณ โดยกลุ่ม
ได้พยำยำมวำงแผนกำรผลิตที่ลดภำวะและควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศและโรค
แมลงที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่แน่ นอนของสภำพภูมิอำกำศ และแหล่งน้ ำไม่เพียงพอ กำรจัดกำรผลผลิตที่มีควำม
หลำกหลำยต้องใช้แรงงำนที่เข้มข้น โดยกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชยืนต้นอำยุยำวสลับกับพืชอำยุส้ ันเพื่ อลด
ปัญหำในกำรเก็บเกี่ยวของเกษตรกรผูส้ ู งอำยุ ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ที่ทำหน้ำที่ในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำกลไก
ตลำดมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำสร้ำงพื้นที่กำรขยำยผลของตลำดอินทรี ยใ์ นขณะนี้
นอกจำกนี้ ยัง พบว่ำ ผลผลิ ต และควำมต้อ งกำรของตลำดไม่ส อดคล้อ งกัน ผูบ้ ริ โ ภคไม่ ไ ด้รั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งกำรเพรำะขำดควำมต่อเนื่องของผลผลิตที่ ได้รับผลกระทบจำกสภำพภูมิอำกำศ และไม่มนั่ ใจใน
ควำมเป็ นอินทรี ยใ์ นอำหำร จึงต้องมีกำรให้ควำมรู ้เรื่ องตรำสัญลักษณ์ของกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตแบบ
อินทรี ยเ์ พื่อให้สำมำรถสร้ำงเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค ขำดพื้นที่ตลำดที่มนั่ คงและเหมำะสม เพรำะตลำดบำงแห่งต้อง
อำศัยพื้นที่ของหน่วยงำนรำชกำร หำกหน่วยงำนไม่สนับสนุนต่อเนื่ องอำจจำเป็ นต้องปิ ดตัวลง รวมทั้งตลำดบำง
แห่ งมีควำมห่ ำงไกลจนเกินไปทำให้ยำกต่อกำรเข้ำถึงและไม่เอื้อต่อกำรทำกิจกรรมสำธำรณะ ควำมเข้ำใจของ
ผูบ้ ริ โภคที่คลำดเคลื่อนระหว่ำง อำหำรปลอดภัย อำหำรปลอดสำรและอำหำรอินทรี ยส์ ่งผลต่อกำรเหมำรวมเรื่ อง
รู ปลักษณ์ รำคำและชนิ ดของผลผลิตตำมฤดูกำล ตลำดอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่เกิดจำกกำรจัดตั้งจำกเกษตรกรจึ งมี
กลไกกำรทำงำนกับผูบ้ ริ โภคมีน้อยโดยเฉพำะผูบ้ ริ โภคชนชั้นกลำงที่มีศกั ยภำพในกำรรับข่ำวสำรรวดเร็ ว ไม่
สำมำรถเข้ำถึงอำหำรของชุมชนได้โดยตรงเพรำะกลำยเป็ นเหยื่อของกำรตลำดผ่ำนกำรโฆษณำชวนเชื่อผ่ำนสื่ อ
นอกจำกนี้ผบู ้ ริ โภคเมืองส่ วนใหญ่ไม่นิยมทำอำหำรเอง ต้องกำรอำหำรปรุ งสำเร็จรู ปทำให้อำหำรสดขำยยำก กำร
ถูกแย่งชิงพื้นที่กำรตลำดจำกหน่วยค้ำปลีกขนำดใหญ่ที่มีทุนสู งเช่น Modern trade รวมทั้งกำลังคนทำงำนทั้งใน
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ส่ วนของกำรพัฒนำงำนส่ งเสริ มเกษตรกร นักกำรตลำดและประสำนงำน ยังมีนอ้ ยและมีขีดจำกัดในกำรทำงำน
ซึ่งส่งผลต่อกำรทำงำนขับเคลื่อนและขยำยผล
กำรขยำยตัวของตลำดอินทรี ยม์ ีเพิ่มมำกขึ้นเรื่ อย ๆ แต่ยงั ขำดคนทำงำน ทำให้กำรทำงำนเพื่อกำร
ขับเคลื่อนงำนเชิงปริ มำณมีจำกัด นอกจำกนี้ กลุ่มยังขำดงบประมำณหมุนเวียนที่มำกพอในกำรส่ งเสริ มขยำยผล
ตลอดจนกำรส่ งต่อข้อมูลและกำรทำงำนพัฒนำเครื อข่ำยตลำดอิ นทรี ย ์ กลุ่มจึงมีแนวคิดเรื่ องของกำรพัฒนำ
ยกระดับแกนนำคนรุ่ นใหม่ให้มีทกั ษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ เพรำะหำกกำรทำงำนยังไม่สำมำรถสร้ำงกำรขยำย
ผลได้มำกพออำจถูกช่วงชิงจำกทุนขนำดใหญ่ที่มองเห็นโอกำสเพรำะมีทุนและสรรพกำลังที่มำกกว่ำ ส่ งผลให้
เกษตรกรรำยย่อยได้รับผลกระทบ
กลุ่มมีแผนในอนำคตที่จะสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต โดยสร้ำงกระบวนกำรให้
ผูบ้ ริ โภคทุกระดับมีควำมรู ้สึกเป็ นเจ้ำของตลำดร่ วมกัน โดยใช้ตลำดอินทรี ยเ์ ป็ นพื้นที่ในกำรเรี ยนรู ้และสร้ ำง
ควำมเป็ นชุมชนร่ วมกันของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ยังมีแผนที่จะพัฒนำตลำดอินทรี ยก์ ลำงเมืองที่มีควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงง่ำยของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนกำรที่จะสร้ำงแพลทฟอร์ มหรื อพื้นที่กลำงในกำรสื่ อสำรระหว่ำงผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภคให้หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่ มีอยู่หลำยกลุ่ม ทั้งช่ องทำงออนไลน์
ออฟไลน์ และระบบสมำชิ ก CSA รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีกำรเชื่ อมโยงควำมร่ วมมือที่จะประสำนกันของตลำด
อินทรี ย ์ สถำบันและหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ให้มีควำมเชื่อมโยงไปถึงกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนและสร้ำงกลไก
กำรมีส่วนร่ วมในกำรขับเคลื่อนตลำดอินทรี ยร์ ่ วมกัน กำรที่จะขับเคลื่อนและยกระดับเกษตรกรผูผ้ ลิตที่เป็ นเพียง
หน่วยผลิตแต่เพียงอย่ำงเดียวโดยพัฒนำให้เกิดทักษะด้ำนกำรตลำด กำรปรับปรุ งพันธ์พืช โดยผ่ำนกระบวนกำร
พัฒนำหลักสู ตรพัฒนำเกษตรรุ่ นใหม่ที่นำไปสู่ กำรสร้ำงกำรขยำยผลในพื้นที่อื่น ๆ มำกขึ้น นอกจำกนี้ เพิ่มกำร
รับรู ้และพัฒนำมำตรฐำนตลำดอินทรี ย ์ ที่มีตรำสัญลักษณ์ที่ บ่งบอกถึงกระบวนกำรผลิ ตและกำรตรวจสอบ
คุณภำพอย่ำงมีส่วนร่ วม กำรพยำยำมเข้ำถึงผูซ้ ้ื อรำยใหญ่ เช่น โรงแรม ร้ำนอำหำร บริ ษทั เอกชนเพื่อพัฒนำกำร
ซื้อขำยผลผลิตอินทรี ยท์ ำงตรงโดยไม่จำเป็ นต้องผ่ำนระบบตลำด
ถึ ง แม้ปั จจุ บ ันจะมี ก ำรขำยำยผลกิ จกรรมและสร้ ำงผูน้ ำกำรเปลี่ ย นแปลงในรุ่ น ต่อไปแต่ ย งั ไม่
เพียงพอ กลุ่มจึงมองว่ำจะควรมีกำรเพิ่มสรรพกำลังของคนทำงำนเพื่อทำงำนยกระดับควำมรู ้ของเกษตรกรอย่ำง
ต่อเนื่ อง โดยเห็นว่ำหน่วยงำนหรื อแหล่งทุนสนับสนุนควรมีกำรสนับสนุนที่ต่อเนื่ องไม่ใช่กำรกำรสนับสนุน
ระยะสั้นเพียงปี เดียว
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การเชื่ อมโยงและขับเคลื่อนพลังผู้บริโภคในการผลักดันนโยบายรัฐ
กลุ่มมีกำรสร้ำงเครื อข่ำยและเชื่อมต่อระหว่ำงผูบ้ ริ โภคหลำยระดับ ทั้งผ่ำนช่องทำงกำรกระจำย
สิ นค้ำและอำศัยกลไกตลำดหลำยรู ปแบบทั้งในพื้นที่ออนไลน์ ออฟไลน์ รวมทั้งตลำดกำรส่ งออกต่ำงประเทศ
โดยกลุ่มมีกำรผลิตพืชที่หลำกหลำย จึงมีควำมพยำยำมใช้พ้ืนที่กำรตลำดในกำรสร้ำงกำรเรี ยนรู ้และเกำะเกี่ยวกัน
ระหว่ำงผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคมำเป็ นพลเมืองร่ วมในกำรปกป้ องพื้นที่อำหำร รวมทั้งกำรผลักดันให้มีกำรโซนนิ่ ง
(Zoning) เพื่อแบ่งเขตพื้นที่อำหำรปลอดภัย และขยำยผลลงพื้นที่ผลิตอำหำรอินทรี ยท์ ้ งั ในระดับหมู่บำ้ น ระดับ
ตำบล และระดับเมือง เพื่อสร้ำงกลไกกำรเชื่อมต่อควำมรู ้ลงสู ้พ้นื ที่ให้มำกที่สุด โดยทำงำนกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค กลุ่ม
คนรักสุขภำพ สร้ำงชุมชนผูบ้ ริ โภคแบบใหม่ในลักษณะชุมชนเกื้อกูลแบ่งปัน และคุม้ ครองพื้นที่อำหำรส่ วนรวม
ดังเช่นที่เกิดขึ้นในเกำหลีใต้ที่สำมำรถสร้ำงกลุ่มสหกรณ์ผบู ้ ริ โภคที่เกื้อกูลกับผูผ้ ลิตเพื่อปกป้องพื้นที่อำหำรของ
ตนเอง
กำรเชื่อมโยงปัญหำของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค โดยใช้ตลำดเป็ นพื้นที่สร้ำงกำรเรี ยนรู ้ระหว่ำงผูบ้ ริ โภค
และผูผ้ ลิต ตลอดจนกำรสร้ำงกลไกของหน่วยงำนของรัฐที่ไม่แข็งตัวเป็ นกลไกในกำรขับเคลื่อนและเชื่อ มโยง
ระหว่ำ งผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โ ภค เช่ น อำหำรที่ โรงพยำบำลปรุ งให้ผูป้ ่ วยในโรงพยำบำลมำจำกแหล่ง ผลิ ต จำก
เกษตรกรที่ผลิตอำหำรปลอดภัย เจ้ำที่โภชนำกำรของโรงงพยำบำลมีพนั ธสัญญำที่ตอ้ งอธิบำยถึงแหล่งที่มำและ
สรรพคุณทำงยำและคุณค่ำทำงโภชนำกำรให้ผูป้ ่ วยรู ้ ผูบ้ ริ โภคในตลำดอินทรี ยไ์ ด้รับควำมรู ้เรื่ องแหล่งที่ มำ
กระบวนกำรผลิต เกษตรกรผูผ้ ลิต และประโยชน์ของอำหำรรวมทั้งเมนูอำหำรที่ส่งเสริ มกำรบริ โภคผักพื้นบ้ำน
ให้กับ ผูบ้ ริ โภคคนเมื องที่ ไ ม่ รู้จัก ผัก พื้ น บ้ำ น มี กิ จกรรมตรวจกำรปนเปื้ อนสำรเคมี ใ นเลื อดเพื่ อสร้ ำ งควำม
ตระหนักในกำรบริ โภคอำหำรปลอดภัย มีกิจกรรมเยี่ยมฟำร์มเพื่อเชื่อมโยงและทำควำมรู ้จกั ระหว่ำงผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริ โภค
กำรเสริ ม พลังผูบ้ ริ โภค มี ก ำรกำรสร้ ำงช่ องทำงให้ผูบ้ ริ โภคเข้ำมำส่ วนร่ วมในกำรรณรงค์และ
ผลักดันนโยบำยเพื่อแก้ไขปั ญหำระดับโครงสร้ำง เช่น กำรเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก สำรเคมีอนั ตรำยในกำรกำจัด
ศัตรู พืช มีกำรทำงำนเชื่อมโยงกับภำคีควำมร่ วมมือหลำยกลุ่ม โดยพยำยำมเปิ ดช่องทำงให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำมำมีส่วน
ร่ วมร่ วมรณรงค์ที่นำไปสู่กำรยกเลิกสำรเคมี กำรขับเคลื่อนเพื่อกำรต่อรองกับนโยบำยภำครัฐและท้องถิ่นที่ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่อำหำรของชุมชนในหลำยประเด็น โดยกำรให้ควำมรู ้และสร้ำงควำมตระหนักต่อผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นโดยพยำยำมใช้พ้ืนที่ตลำดอินทรี ยเ์ ป็ นส่ วนหนึ่ งในกำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเกำะเกี่ยวกลุ่มผูบ้ ริ โภค
และผู ้ผ ลิ ต ให้ มี ค วำมรู ้ สึ ก เป็ น “หุ้ น ส่ วนกั น ” เพื่ อ กำรปกป้ อ งพื้ น ที่ ส่ ว นรวมและสร้ ำ งกำรต่ อ รองผ่ ำ น
กระบวนกำรมีส่วนร่ วมอย่ำงแข็งขัน ซึ่งในกำรเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกสำรเคมีน้ นั กลุ่มเกษตรกรพยำยำมทำควำม
เข้ำใจกับผูบ้ ริ โภคถึงพิษภัยอันตรำยของสำรเคมี และควำมจำเป็ นที่ตอ้ งยกเลิกสำรเคมีทำงกำรเกษตรเหล่ำนั้น
ตั้งแต่ตน้ ทำงของกำรผลิต โดยกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมตื่นตัวเป็ นพลเมืองที่แข็งขัน ดำเนิ นกำรสร้ำงควำมยัง่ ยืน
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ในเรื่ องฐำนพันธุกรรม กำรพัฒนำระบบกำรผลิต พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิต เช่น PGS และมีส่วนร่ วมในกำรสร้ำง
ตลำดท้องถิ่น ภำยในชุมชน จังหวัดและเครื อข่ำยข้ำมพื้นที่จงั หวัด โดยมีปัจจัยสำคัญคือกำรมีทุนทำงสังคมและ
ทุนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งพร้อมที่จะเกำะเกี่ยวและเกื้อกูลผูบ้ ริ โภคไปอย่ำงจริ งใจ
พลังและเสี ยงของผูบ้ ริ โภคจึงมีผลต่อกำรเปลี่ยนนโยบำยและกฎหมำยของภำครัฐ ซึ่งกำรรณรงค์
เรื่ องยกเลิกสำรเคมีอนั ตรำยทำงกำรเกษตรนี้ ได้สร้ำงกำรตื่นรู ้ของผูบ้ ริ โภคในหลำยระดับ มีผบู ้ ริ โภคบำงคนที่มี
อำชีพพ่อค้ำที่ขำยสำรเคมีฆ่ำหญ้ำและสำรกำจัดแมลง ยังเลือกเป็ นลูกค้ำประจำของตลำดอินทรี ยเ์ พรำะกลัวพิษ
ภัยจำกสำรเคมี ถึงแม้จะยังไม่สำมำรถนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงสู่กำรเปลี่ยนแนวคิดจนต้องเปลี่ยนอำชีพก็ตำม ซึ่ง
สำมำรถมองเห็นแนวโน้มของกำรเปิ ดรับทำงธุ รกิจสิ นค้ำอินทรี ยเ์ พิ่มมำกขึ้น อนึ่งหำกมีกำรออกแบบเชิงระบบ
ภำยใต้ระบบอำหำรและสุ ขภำพจะสำมำรถสร้ำงกำรเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมได้ โดยควำม
ร่ วมมือของภำคส่ วนต่ำง ๆ ที่จะมำต่อภำพจิ๊ กซอว์ร้อยเชื่ อมร่ วมกัน ให้เกิดกำรเปลี่ย นแปลงร่ วมกันไปสู่ กำร
ขับเคลื่อน นโยบำย “พลเมืองอาหาร”
แนวคิดการสร้ างพลเมืองอาหารของกลุ่ม
กำรทำงำนเพื่อสร้ำงพลเมืองอำหำรที่มีควำมตื่นตัวในสังคมไทย ยังเป็ นไปอย่ำงกระจัดกระจำย
และกำรรวมตัวกันของผูบ้ ริ โภคมีหลำยระดับ ดังนั้นจำเป็ นต้องทำงำนเรื่ องควำมรู ้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคให้เพิ่มมำก
ขึ้น โดยพยำยำมใช้พ้ืนที่ตลำดทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็ นประโยชน์ เน้นกำรสร้ำงควำมรู ้และขยำย
ผลพื้นที่ รูปธรรมตลอดจนกำรพยำยำมสร้ ำงกลไกกำรขับ เคลื่ อนที่ ส อดแทรกในทุก ระบบ แม้กระทัง่ ระบบ
รำชกำรบำงส่ วนที่ยงั ไม่มีโครงสร้ำงที่แข็งตัวมำก เช่น โรงพยำบำล โรงเรี ยน หน่วยงำนท้องถิ่นที่เปิ ดรับ รพสต.
ตลอดจนหน่วยงำนที่มุ่งเน้นกำรทำงำนเชิงบูรณำกำร และสร้ำงคนกลุ่มใหม่ ๆ เช่นกลุ่มเยำวชนทั้งในและนอก
ระบบโรงเรี ยน กลุ่มผูม้ ีควำมสนใจในกำรเป็ นเกษตร เป็ นต้น
กรณี สถำนกำรณ์ ในพื้นที่ ของกลุ่มที่นำไปสู่ กำรเชื่ อมโยงพลังผูบ้ ริ โภคในกำรผลักดันนโยบำย
ได้แก่ กรณี โรงงำนไฟฟ้ ำถ่ำนหิ นที่ จะสร้ ำ งขึ้นในจังหวัดฉะเชิ ง เทรำ มีผูบ้ ริ โภคบำงส่ วนมำร่ วมลงชื่ อและ
รณรงค์เพื่อกำรต่อต้ำนกำรสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำถ่ำนหิ น เพรำะผูบ้ ริ โภคต้องกำรปกป้ องพื้นที่อำหำรของตนเอง
อนึ่งหำกมีกำรทำงำนและออกแบบขบวนกำรทำงำนกับผูบ้ ริ โภคอย่ำงจริ งจังเชื่อได้ว่ำจะสร้ำงพลังของผูบ้ ริ โภค
ในฐำนะพลเมืองที่ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ ซึ่งไม่ว่ำกำรพัฒนำใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ หรื อในประเทศ
ไทย ประชำชนทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจและร่ วมเป็ นเจ้ำของและปกป้ องทรัพยำกร กำรณรงค์
เพื่อให้กลุ่มผูบ้ ริ โภคมี ส่วนร่ วมในกำรปกป้ องพื้นที่อำหำรของชุมชนนับว่ำได้ผลเพรำะนำไปสู่ กำรรวมพลัง
ผูบ้ ริ โภคในระดับหนึ่งผ่ำนกำรสร้ำงควำมรู ้ ควำมเข้ำใจที่เชื่ อมโยงเรื่ องแหล่งอำหำรปลอดภัย อำหำรอินทรี ยม์ ำ
จำกพื้นที่ อำหำรที่อยู่บนฐำนทรั พยำกร และระบบนิ เวศ แหล่งน้ ำ ลุ่มน้ ำที่ ทุกคนเป็ นเจ้ำของและต้องช่วยกัน
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ปกป้ องเพรำะอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ไม่สอดคล้องกับกำรปกป้ องพื้นที่ อำหำร ทำให้ภำครัฐต้องชะลอกำร
ก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟ้ำถ่ำนหิ นออกไปก่อน
กำรที่จะขับเคลื่อนผูบ้ ริ โภคให้เป็ นพลเมืองอำหำรนั้น กลุ่มมีคิดเห็นว่ำ
1. ด้ว ยกำรขับ เคลื่ อ นของเครื อข่ ำ ยที่ น ำมำสู่ น โยบำยระดับ ชำติ แ ละจัง หวัด ท ำให้ เ รื่ อ งของ
เกษตรกรรมยัง่ ยืนและเกษตรอินทรี ย ์ ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ ว แต่ยงั ติดกรอบของภำครัฐที่มกั มีกำรจัดกำรอย่ำงแยก
ส่ วน ไม่ส่งเสริ มควำมเข้มแข็งของเกษตรกรทำให้หวังผลเชิงคุณภำพได้ไม่มำก แต่อย่ำงไรก็ตำม ปรำกฏกำรณ์
ทำงสังคมคือ เกิดกำรตื่นตัวของสำธำรณะเรื่ องอำหำรปลอดภัย ทำให้เกิดควำมต้องกำรอำหำรอินทรี ยม์ ำกขึ้น แต่
ถ้ำกำรยกระดับของชุมชนยังมีจำกัด จะเปิ ดทำงให้เกิดกำรช่วงชิงของธุรกิจเอกชนแทน
2. กำรผลิตข้ำวยังไม่เกิดกำรขยำยตัวเชิ งปริ มำณ เพรำะต้องมีปัจจัยสนับสนุ น เช่น นโยบำยที่มี
กลไกภำครัฐและสังคมเข้ำมำสนับสนุนให้สอดคล้องกับปั ญหำ ควำมต้องกำรและศักยภำพของชุมชน แต่ใน
เรื่ องของพืชผักผลไม้อินทรี ยท์ ี่ตอบโจทย์ด้ำนสุ ขภำพได้รับควำมสนใจ ส่งผลให้ได้เกิดกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ ว
โดยมีกลไก เช่น ตลำดสี เขียว โรงงเรี ยน โรงพยำบำลเข้ำมำหนุนเสริ ม
3. กำรสร้ำงและผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในเชิ งกำรจัดกำรพันธุ กรรม ระบบกำรผลิตและระบบ
กำรจัดกำรกลุ่ม องค์กร โดยกำรเอำมิติเชิงคุณค่ำโภชนำกำรและควำมปลอดภัยสุขภำพมำพัฒนำผลผลิตและกำร
สื่ อสำร
4. ควำมท้ำทำยในกำรผลิตคือ ควำมผันผวนของภูมิอำกำศ กำรขำดแคลนทรัพยำกรพื้นฐำน เช่น
ที่ดิน แหล่งน้ ำที่ เพียงและพันธุ กรรมพืช ที่ กระทบต่อกำรพัฒนำกำรผลิ ต กำรขำดแคลนแรงงำนทั้งที่ กำรทำ
เกษตรอินทรี ยม์ ีควำมจำเป็ นในกำรใช้แรงงำนอย่ำงเข้มข้น โดยเฉพำะพลเมืองอำหำรรุ่ นใหม่ที่เข้ำใจโครงสร้ำง
ยึดโยงชุมชน กำรขำดกลไกสนับสนุ นเชิงบูรณำกำรในระดับท้องถิ่น ขำดระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกำรผลิต
ตลำดและเชื่อมผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
6. ไปข้างหน้ า...เปลีย่ นแปลงระบบอาหารให้ เป็ นธรรมด้วยพลังพลเมืองอาหาร
จำกกรณีศึกษำทั้ง 4 กรณีเป็ นหน่ออ่อนของควำมพยำยำมที่จะริ เริ่ มในกำรสร้ำงพลเมืองอำหำรที่ตื่นตัว
มำกกว่ำ กำรเป็ นผู บ้ ริ โ ภคอย่ำ งเดี ย ว มี ก ำรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น สร้ ำ งเวที ก ำรเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ผู บ้ ริ โ ภค ทั้ง เชิ ญ
นักวิชำกำรมำให้ควำมรู ้สม่ำเสมอ จัดทัวร์ ให้ผบู ้ ริ โภคได้เรี ยนรู ้รำกเหง้ำปั ญหำผ่ำนผูผ้ ลิตอำหำรที่เขำซื้อกินเป็ น
ประจำ จัดกิจกรรมกระตุน้ ให้เกิดจิตสำนึก มีกำรสร้ำงช่องทำงกำรสื่ อสำรทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเชื่อมต่อ
และเสริ มสร้ำงควำมรู ้ระบบอำหำรที่ไม่เป็ นธรรม และชักชวนยกระดับให้ผบู ้ ริ โภคเข้ำมำร่ วมในกำรเคลื่อนไหว
เพื่อกดดันรัฐบำลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยที่ส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในอำหำร เป็ นกำรสร้ำงอำนำจ
ของคนเล็กคนน้อยให้เข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดระบบอำหำร
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กำรเรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ โภคจำกสิ ทธิ ของกำรบริ โภค (consumer rights) จะเป็ นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญใน
กำรเปลี่ยนแปลงระบบอำหำร แต่กำรเคลื่อนไหวของผูบ้ ริ โภคที่เป็ นปัจเจกบุคคลไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิด
กำรเปลี่ยนโครงสร้ำงของระบบอำหำรที่ยงั ถูกผูกขำดโดยบรรษัทอุตสำหกรรมอำหำรได้ กำรเปลี่ยนผ่ำนจำก
พลเมื อ งบริ โ ภค (consumer citizen) ไปสู่ ก ำรเป็ นพลเมื อ งอำหำร (food citizen) ที่ จ ะมองเห็ น ควำมสัมพันธ์
ทำงกำรผลิต และที่ไปที่มำของอำหำรที่บริ โภค ตลอดจนกำรส่ งเสริ มระบบกำรผลิตและกำรตลำดอินทรี ยท์ ี่เป็ น
ธรรมที่เป็ นหุ้นส่ วนกันระหว่ำ งผูผ้ ลิต -ตลำด-ผูบ้ ริ โภค จะเป็ นแรงสำคัญในกำรขับเคลื่ อนกำรเปลี่ย นแปลง
โครงสร้ำง และนโยบำยอำหำรร่ วมกัน
กำรจะเกิดระบบอำหำรที่ปลอดภัยและประชำธิ ปไตยอำหำรที่แท้จริ ง ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ระบบอำหำรที่ยงั อยู่ผูกขำดอยู่ในอำนำจของทุนขนำดใหญ่น้ นั จะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จำกควำมร่ วมมื อของ
ผูบ้ ริ โภคและชุมชนเล็ก ๆ เพียงสองสำมชุมชน แต่ตอ้ งขยำยกำรสร้ำงพลเมืองอำหำรที่กำ้ วหน้ำออกไปสู่ ชุมชน
และสังคมให้กว้ำงขวำงมำกยิง่ ขึ้น เพื่อที่จะสำนร้อยเชื่อมพลังเป็ นภำคีเครื อข่ำยที่จะสร้ำงระบบอำหำรที่ปลอดภัย
ยัง่ ยืนและเป็ นธรรมให้เกิดเป็ นจริ ง
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