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คนส่วนใหญ่ตรัะหนักด่ว่าการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพเป็นส่วนสำาคัญยิ�งท่ี่�ที่ำาให้รัา่งกาย
แขง็แรังและปรัาศ์จากโรัคภัย อยา่งไรัก็ตามต้องยอมรับััว่าด้วยสภาพเศ์รัษฐกิจและสังคมในปจัจบุันั 
การัจะได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพเป็นปรัะจำาสมำาเสมอในที่างปฏิิบััติไมใ่ชเ่รัื�องงา่ย โรัคส่วนใหญ่
ท่ี่�เกิดขึ�นกับัผูู้ค้นยคุน่�จึงเปน็โรัคเรัื�อรังัท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการับัรัโิภคอาหารัไมท่ี่างใดก็ที่างหนึ�ง ยิ�งไปกว่า
นั�นด้วยปัญหาและสถานการัณ์ของโลกในศ์ตวรัรัษท่ี่� 21 เปน็ท่ี่�ปรัะจักษ์ชดัว่าการับัรัโิภคอาหารักำาลัง
จะนำาพาเรัาไปสู่ความเหลื�อมลำาของสถานะที่างเศ์รัษฐกิจ 

ภูมิปัญญาวัฒนธิรัรัมอาหารัท้ี่องถิ�นท่ี่�ค่อยเลือนหายไป การัที่ำาลายรัะบับันิเวศ์และ
ที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติ มลพิษท่ี่�เกิดขึ�นตลอดรัะยะของห่วงโซ่อาหารั สิ�งเหล่าน่�ที่ำาให้เรัาต้องกลับัมา
ตั�งหลักและที่บัที่วนว่าที่ำาอยา่งไรัจึงที่ำาให้การับัรัโิภคอาหารัของเรัาทัี่�งด่ต่อสขุภาพและนำาไปสู่สังคม
ท่ี่�มค่วามยั�งยนื

หนังสือเล่มน่�ถูกเข่ยนขึ�นหลังจากท่ี่�ผูู้้เข่ยนดำาเนินโครังการั “จัดที่ำาข้อเสนอแนะการัพัฒนา
แผู้นติดตามปรัะเมินผู้ลสำาหรับััแผู้นอาหารัเพื�อสุขภาวะ 2565-2574” ซึ�งได้รับััทีุ่นสนับัสนนุจาก
สำานักงานกองที่นุสนับัสนนุการัสรัา้งเสรัมิสขุภาพ (สสส.) เสรัจ็สิ�นแล้ว ด้วยความตั�งใจท่ี่�นำาสิ�งท่ี่�ได้
จากโครังการันำาเสนอในรูัปแบับัหนังสือท่ี่�มเ่นื�อหาเขา้ใจงา่ย มค่วามครับัถ้วน สามารัถชว่ยใหห้น่วย
งาน องค์กรั ชมุชน ผูู้้ท่ี่�กำาลังที่ำางานผู้ลักดันให้เกิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืในสังคมไที่ยนำาไป
ปรับััใชไ้ด้ ตั�งแต่ชว่งรัะยะวางแผู้นการัที่ำางานตลอดเรัื�อยไปจนถึงรัะยะการัติดตามและปรัะเมนิผู้ล 

หวังเปน็อยา่งยิ�งว่าเนื�อหาในหนังสือเล่มน่�จะที่ำาหน้าท่ี่�เปน็เสมอืนเพื�อนคู่คิดในการัที่ำางานเพื�อ
มุง่สู่เปา้หมายการัมอ่าหารัสขุภาพท่ี่�ด่และยั�งยนื ซึ�งเมื�อใดท่ี่�ต้องการัคำาปรักึษา หรัอืหาแนวที่างแกไ้ข 
หนังสือเล่มน่�สามารัถชว่ยท่ี่านได้ ผูู้เ้ขย่นคาดหวังว่าเนื�อหาส่วนใหญท่่ี่�ปรัากฏิในหนังสือเล่มน่�จะยงั
คงม่ความทัี่นสมัยต่อเหตุการัณ์ในอนาคตอย่างน้อยอ่ก 10 ปี จากน่�ไป เพรัาะคงไม่ม่ช่วงเวลาใด
ท่ี่�จะสะท้ี่อนให้เห็นความสำาคัญของการัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนเท่ี่ากับัช่วงเวลาแห่งการั
เปล่�ยนแปลง ความผู้ันผู้วนไมแ่น่นอนของการัดำาเนินชวิ่ตในขณะท่ี่�กำาลังเขย่นหนังสือเล่มน่� ซึ�งเป็น
ช่วงเวลาท่ี่�ผูู้้คนทัี่�งในปรัะเที่ศ์ไที่ยและโลกใบัน่�กำาลังปรัะสบัรัว่มกันกับัวิกฤตต่าง ๆ ทัี่�งโรัครัะบัาด
โควิด-19 ภัยพบิัติัที่างธิรัรัมชาติ การัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ ภาวะเงนิเฟ้อ้ เศ์รัษฐกิจถดถอย 
การัเปล่�ยนแปลงขั�วอำานาจที่างการัเมอืงของโลก และความยดืเยื�อของสงครัามรัะหว่างปรัะเที่ศ์รัสัเซย่
และยเูครันท่ี่�กำาลังส่งผู้ลกรัะที่บัต่อความมั�นคงที่างอาหารัลกุลามไปทัี่�วโลก
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หนังสือ “เรัิ�มท่ี่�จานอาหารั: หนที่างสรัา้งสุขภาวะของสังคมไที่ยท่ี่�ยั�งยืน” เกิดขึ�นไดโ้ดยการั
สนับัสนนุจากสำานักสรัา้งเสรัมิวิถ่ช่วิตสุขภาวะ สำานักงานกองทีุ่นสนับัสนนุการัสรัา้งเสรัมิสุขภาพ 
(สสส.) ซึ�งมส่่วนรัว่มมาตั�งแต่ผูู้เ้ขย่นยงัไมม่ค่วามคิดในการัจัดที่ำาหนังสือเล่มน่� ทัี่�งการัให้ที่นุสนับัสนนุ
การัดำาเนิน “โครังการัจัดที่ำาขอ้เสนอแนะการัพัฒนาแผู้นติดตามปรัะเมินผู้ลสำาหรับััแผู้นอาหารัเพื�อ
สขุภาวะ 2565-2574” เรัื�อยมาจนกรัะทัี่�งการัให้งบัปรัะมาณสนับัสนนุการัจัดที่ำาหนังสือ

ในการัดำาเนิน “โครังการัจัดที่ำาข้อเสนอแนะการัพัฒนาแผู้นติดตามปรัะเมินผู้ลสำาหรับััแผู้น
อาหารัเพื�อสุขภาวะ 2565-2574” ผูู้้เข่ยนได้ม่โอกาสที่ำางานรัว่มกับัท่ี่มนักวิจัยของสถาบัันวิจัย
ปรัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหดิล ซึ�งเปน็ท่ี่มท่ี่�อยูเ่บัื�องหลังความสำาเรัจ็ท่ี่�ที่ำาใหโ้ครังการัเสรัจ็
สมบัูรัณ์และสามารัถส่งผู้ลผู้ลิตให้กับั สสส. ตามท่ี่�วางแผู้นและตั�งใจไว้ โดยท่ี่มโครังการัปรัะกอบั
ด้วย ผูู้้ช่วยศ์าสตรัาจารัย์ ดรั.ดุสิตา พึ�งสำารัาญ ท่ี่�ปรักึษาโครังการั และนักวิจัยอ่ก 2 ท่ี่าน คือ 
คุณดลชัย ฮะวังจู และคุณสุรัยิาพรั จันที่รัเ์จรัญิ ผู้ลผู้ลิตจากโครังการัเป็นวัตถุดิบัสำาคัญท่ี่�ผูู้้เข่ยน
นำามาใชใ้นการัเขย่นหนังสือเล่มน่�

ผูู้้เขย่นขอขอบัคณุผูู้้ที่รังคณุวฒุทัิี่�ง 3 ท่ี่าน เป็นอยา่งสงู ศ์าสตรัาจารัยเ์ก่ยรัติคณุ ดรั.อภิชาติ 
จำารัสัฤที่ธิริังค์, ศ์าสตรัาจารัย ์พญ.ลัดดา เหมาะสวุรัรัณ และทัี่นตแพที่ยห์ญงิจันที่นา อึ�งชศัู์กดิ� ท่ี่�
ได้สละเวลาอันม่ค่าในการัอ่านที่บัที่วนหนังสือและให้ข้อเสนอแนะท่ี่�เป็นปรัะโยชน์อย่างยิ�งในการั
ปรับััปรุังเนื�อหา

ในช่วงท่ี่�กำาลังวางแผู้นเรัิ�มต้นการัเข่ยนหนังสือ ผูู้้เข่ยนขอขอบัคุณ ผูู้้ช่วยศ์าสตรัาจารัย์ 
ดรั. ดสิุตา พึ�งสำารัาญ ท่ี่�ช่วยให้คำาแนะนำาในการักำาหนดขอบัเขตของหนังสือ และช่วยถามคำาถาม
สำาคัญ ๆ กับัผูู้เ้ขย่นตั�งแต่เรัิ�มต้นในการักำาหนดกลุ่มเปา้หมายของผูู้อ่้าน เนื�อหาในหนังสือ ปรัะโยชน์
ท่ี่�จะเกิดขึ�นจากการัอ่านหนังสือเล่มน่� ที่ำาใหส้ามารัถวางแนวที่างในการัเขย่นใหเ้นื�อหามค่วามกรัะชบัั 
ชดัเจน ตรังกลุ่มเป้าหมายผูู้้อ่าน และที่ำาให้ชว่งเวลาของการัเขย่นสั�นลงมาก

ขอขอบัคุณคุณปรัะท่ี่ป นัยนา เจ้าหน้าท่ี่�ปรัะสานงานโครังการัฯ ซึ�งเป็นผูู้้ท่ี่�จุดปรัะกาย และ
แนะนำาให้ผูู้้เข่ยนนำาผู้ลผู้ลิตท่ี่�ได้จากโครังการัฯ มาใช้เพื�อเข่ยนเป็นหนังสือ รัวมทัี่�งไดใ้ห้คำาแนะนำา
ท่ี่�เป็นปรัะโยชน์ในการัจัดพมิพห์นังสือ 

สดุท้ี่ายผูู้้เขย่นขอขอบัคณุสถาบันัวิจัยปรัะชากรัและสังคม มหาวิที่ยาลัยมหิดล และคณาจารัย์
ของสถาบันัฯ ท่ี่�ไดใ้หโ้อกาสผูู้้เขย่นได้เขา้มาที่ำางานรัว่มกัน แลกเปล่�ยนเรัย่นรูั ้และที่ำาวิจัยในปรัะเด็น
ต่าง ๆ ที่างด้านปรัะชากรัและสังคมท่ี่�จะเป็นปรัะโยชน์ในการัแกไ้ขปัญหาและนำาพาสังคมไปสู่ความ
ยั�งยนืและการัมส่ขุภาวะท่ี่�ด่
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ในชว่งสองที่ศ์วรัรัษท่ี่�ผู้า่นมา คนไที่ยเส่ยชวิ่ตก่อนวัยอันควรัด้วยโรัคไมติ่ดต่อมากกว่าสาเหตุ
การัตายอื�น โดยส่วนใหญ่ของกลุ่มโรัคไม่ติดต่อเหล่าน่� ได้แก่ กลุ่มโรัคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่ม
โรัคมะเรัง็ และโรัคเบัาหวาน ม่ความเก่�ยวข้องกับัปัจจัยเส่�ยงที่างสุขภาพจากอาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภค 
นอกจากการับัรัโิภคอาหารัที่ำาให้เกิดปัญหาที่างสขุภาพแล้ว วิธิก่ารัผู้ลิตอาหารั การัขนส่งกรัะจาย
อาหารั ลักษณะและปรัะเภที่ของอาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภค รัวมทัี่�งพฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารั ยงันำามา
ซึ�งผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม และปัญหาด้านสังคมวัฒนธิรัรัม ที่างออกของปัญหาเหล่าน่�อยู่ท่ี่�เรัา
จำาเป็นต้องเปล่�ยนแปลงทัี่�งการับัรัโิภคและรัะบับัอาหารัเพื�อให้คนในปรัะเที่ศ์ได้ม่ “อาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สุขภาพและยั�งยืน” การัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนเป็นเป้าหมายท่ี่�นานาปรัะเที่ศ์ทัี่�วโลกให้
ความสำาคัญ เห็นได้จากการัท่ี่�เป้าหมายน่�ได้ถกูผู้นวกรัวมไวใ้นค่าเป้าหมายต่าง ๆ รัะดับัโลก ได้แก่ 
ค่าเป้าหมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนื ค่าเป้าหมายด้านโภชนาการัรัะดับัโลก และค่าเป้าหมายรัะดับัโลก
สำาหรับััโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังั สำาหรับััปรัะเที่ศ์ไที่ยในแผู้นยุที่ธิศ์าสตรัร์ัะดับัชาติ ทัี่�งยุที่ธิศ์าสตรัช์าติ
รัะยะ 20 ปี กรัอบัยุที่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย และแผู้นพัฒนาเศ์รัษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ ต่างก็กำาหนดเปา้หมายในด้านต่าง ๆ ท่ี่�นำาพาใหค้นในปรัะเที่ศ์ได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ทัี่�ง
ด่ต่อสขุภาพ และที่ำาให้ท่ี่�มาของอาหารัมค่วามมั�นคงยั�งยนื

จุดมุ่งหมายของเนื�อหาในหนังสือ “เรัิ�มท่ี่�จานอาหารั: หนที่างสรัา้งสุขภาวะของสังคมไที่ยท่ี่�
ยั�งยนื” อยูท่่ี่�การัช่�ใหเ้หน็กรัะบัวนการัขั�นตอนทัี่�งหมดอยา่งเป็นรัะบับั เปน็เหตเุป็นผู้ล มุง่ให้เป้าหมาย 
“อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน” สัมฤที่ธิิ�ผู้ล ดังนั�นเนื�อหาครัอบัคลุมตั�งแต่การัอธิบิัายให้เข้าใจ
สถานการัณ์ปัญหาในปัจจุบััน ความเข้าใจถึงต้นตอปัญหา การัเลือกมาตรัการัวิธิก่ารัเพื�อที่ำาให้
สามารัถบัรัรัลเุป้าหมายได้ และสดุท้ี่ายเป็นการัติดตามและวัดปรัะเมนิผู้ล ที่บัที่วนว่ามาตรัการัวิธิ่
การัท่ี่�ได้ดำาเนินการัไปแล้วม่ปรัะสิที่ธิภิาพและปรัะสิที่ธิผิู้ลมากน้อยเพ่ยงใด ซึ�งขั�นตอนเหล่าน่�เป็น
ไปตามหลักการัของการัวางแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั์

ความเขา้ใจถึงต้นตอปญัหาท่ี่�กำาหนดพฤติกรัรัมการับัรัโิภค และแรังขบััเคลื�อนท่ี่�ส่งผู้ลต่อรัะบับั
อาหารันำาไปสู่การัออกแบับัมาตรัการัท่ี่�ที่ำาให้การับัรัรัลุเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน
ปรัะสบัความสำาเรัจ็ได้ กรัอบัแนวคิดปัจจัยท่ี่�กำาหนดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพภายใต้รัะบับั
อาหารัท่ี่�ยั�งยนืแสดงใหเ้หน็ความเชื�อมโยงของปจัจัยท่ี่�มอิ่ที่ธิพิลต่อการัเลือกอาหารัของผูู้บ้ัรัโิภค ซึ�ง
ปรัะกอบัด้วยปัจจัยภายในของแต่ละบุัคคล และปจัจัยภายนอกท่ี่�เกิดจากการัปฏิิสัมพนัธิร์ัะหว่างผูู้้คน 
สภาพแวดล้อม และนโยบัาย ปัจจัยเหล่าน่�อยูภ่ายใต้อิที่ธิพิลของแรังขบััเคลื�อนต่อรัะบับัอาหารั ทัี่�ง
ในชว่งการัผู้ลิต ชว่งการัขนส่งกรัะจายสินค้า และชว่งการับัรัโิภค นอกจากน่�ยงัมส่ถานการัณ์ทัี่�วไป
ที่างด้านการัเมอืง เศ์รัษฐกิจ ภาวะวิกฤต เที่คโนโลยแ่ละการัสื�อสารั เหล่าน่�ล้วนส่งผู้ลกับัการัเลือก
บัรัโิภคอาหารัในชวิ่ตปรัะจำาวันทัี่�งสิ�น

การัเลือกมาตรัการัแที่รักแซงและเครัื�องมอืที่างนโยบัายท่ี่�มป่รัะสิที่ธิผิู้ลเปน็ขั�นตอนต่อไปเพื�อ
จัดการัต้นตอปัญหาต่าง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมและรัอบัด้าน มาตรัการัท่ี่�เลือกใชค้วรัมค่วามหลากหลาย 
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ทัี่�งช่วยเพิ�มความรัอบัรูัด้้านอาหารัท่ี่�ไม่เพ่ยงแต่ให้ผูู้้บัรัโิภคม่ความรูัค้วาม
เข้าใจ แต่ยังต้องม่ทัี่กษะท่ี่�จำาเป็นท่ี่�นำาไปสู่การัเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัมได้ 
การัสื�อสารัสาธิารัณะและการัรัณรังค์เพื�อสรัา้งความตรัะหนัก และการั
ออกข้อปฏิิบััติการับัรัโิภคอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่และปรับััปรุังเป็นรัะยะเพื�อ
เป็นแนวที่างให้ปรัะชาชนปฏิิบััติตาม และท่ี่�สำาคัญมาตรัการัที่างนโยบัายท่ี่�
ที่ำาใหเ้กิดสภาพแวดล้อมอาหารัท่ี่�ส่งเสรัมิสขุภาพและสนับัสนนุรัะบับัอาหารั
ท่ี่�ยั�งยนื มตั่วอยา่งมาตรัการัท่ี่�มป่รัะสิที่ธิผิู้ลจากต่างปรัะเที่ศ์ 3 รัะดับัท่ี่�ได้นำา
มาสังเครัาะหเ์พื�อเปน็บัที่เรัย่น กลุ่มปรัะเที่ศ์ยโุรัปเปน็ตัวอยา่งรัะดับัภมูภิาค
ของโลกท่ี่�กำาหนดเป้าหมายทีุ่กด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนไว้
ชดัเจนภายใต้ยทุี่ธิศ์าสตรั ์Farm to Fork ปรัะเที่ศ์มาเลเซย่เปน็ตัวอยา่งรัะดับั
ปรัะเที่ศ์ท่ี่�ถึงแมไ้มม่แ่ผู้นแมบ่ัที่รัะดับัชาติท่ี่�เฉพาะเจาะจงกับัเปา้หมายการัม่
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื แต่มก่ารักำาหนดเป้าหมายและยทุี่ธิศ์าสตรั์
การัดำาเนินการัท่ี่�ชดัเจนแยกเปน็รัายปรัะเด็นซึ�งครัอบัคลมุที่กุด้านของอาหารั
ท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื เมอืงโตรัอนโต ปรัะเที่ศ์แคนาดา เปน็ตัวอยา่งรัะดับั
ท้ี่องถิ�นท่ี่�ด่ท่ี่�ใช้กฎบััตรัอาหารัในการักำาหนดวิสัยทัี่ศ์น์อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยืนของเมือง สำาหรับััในปรัะเที่ศ์ไที่ย กลยุที่ธิแ์ละมาตรัการัต่าง ๆ ท่ี่�
เก่�ยวขอ้งกับัอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและรัะบับัอาหารัยั�งยนื นอกจากจะถกูรัะบัุ
ไวใ้นแผู้นยุที่ธิศ์าสตรัร์ัะดับัชาติแล้ว ยงัมแ่ผู้นปฏิิบัติัการัรัะดับัหน่วยงานของ
ภาครัฐัส่วนกลาง เชน่ แผู้นปฏิิบััติการัด้านโภชนาการั แผู้นจัดการัคณุภาพ
สิ�งแวดล้อม ยทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัพฒันาเกษตรัอินที่รัย่แ์ห่งชาติ เป็นต้น อยา่งไรั
ก็ตามยังม่บัางมาตรัการัท่ี่�ม่ศั์กยภาพแต่ยังไม่ได้ถกูนำามาใช้ เช่น ฉลากบัน
ป้ายเมนอูาหารัในรัา้น การัลดภาษ่สำาหรับััอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ เป็นต้น

การัติดตามและปรัะเมนิผู้ลด้วยเครัื�องมอืปรัะเมนิและตัวช่�วัดหลังจาก
ได้นำามาตรัการัต่าง ๆ ไปปฏิิบัติั หรัอืได้ขบััเคลื�อนนโยบัาย ช่วยให้ที่รัาบัการั
เปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดขึ�นว่าเป็นไปตามท่ี่�คาดหมายหรัอืไม่ หรัอืควรัต้องหาวิธิ่
การัแกไ้ขอย่างไรัหากเป้าหมายหรัอืผู้ลลัพธิ์ท่ี่�กำาหนดไวไ้ม่เป็นไปตามท่ี่�
ต้องการั ม่การัศึ์กษาจำานวนมากท่ี่�ได้พัฒนาเครัื�องมือปรัะเมินและตัวช่�วัด
สำาหรับััเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืไว้ เชน่ หากต้องการัติดตาม
และปรัะเมินผู้ลด้านสุขภาพ นิยมใช้ตัวช่�วัดเก่�ยวกับัการัตายหรัอืการัป่วย
ด้วยโรัคหัวใจและรัะบับัไหลเว่ยนโลหิต โรัคเบัาหวาน โรัคมะเรัง็ ในด้านสิ�ง
แวดล้อมนิยมใชตั้วช่�วัดปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก ส่วนตัวช่�วัด
ด้านสังคมและวัฒนธิรัรัมท่ี่�นิยมมากท่ี่�สุด คือ รัาคาอาหารั ส่วนเครัื�องมือ
ปรัะเมนิและตัวช่�วัดความยั�งยนืของรัะบับัอาหารั มทั่ี่�งท่ี่�นำาไปปรัะเมนิในรัะดับั
ปรัะเที่ศ์และรัะดับัเมอืง เป็นกลุ่มของตัวช่�วัดท่ี่�รัวมเป็นดัชน่ช่�วัดท่ี่�สามารัถนำา
มาคำานวณหาค่าคะแนนเพื�อใช้เปรัย่บัเท่ี่ยบักับัปรัะเที่ศ์อื�นหรัอืเมืองอื�นได้ 
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หรัอืแมแ้ต่ดคูวามเปล่�ยนแปลงในแต่ละชว่งเวลา และหากต้องการัปรัะเมนิ
ผู้ลปจัจัยภายในซึ�งเปน็ตัวกำาหนดพฤติกรัรัมการับัรัโิภคสามารัถใชเ้ครัื�องมอื
วัดปรัะเมินความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารั ส่วนการัปรัะเมินผู้ลปัจจัย
ภายนอกสามารัถพิจารัณาเลือกใช้เครัื�องมือวัดปรัะเมินท่ี่�ออกแบับัมาเพื�อ
ดกูารัเปล่�ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่างอาหารัในด้านต่าง ๆ

หนังสือเล่มน่�ได้เรัย่บัเรัย่ง วิเครัาะห์ และสังเครัาะห์องค์ความรูั้
ทัี่�งหมดเก่�ยวกับัการัดำาเนินงานหากต้องการับัรัรัลุเป้าหมายการัม่อาหารั
ท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนผู้่านการันำาเสนอกรัณ่ศึ์กษาตัวอย่างที่ฤษฎ่การั
เปล่�ยนแปลง (Theory of Change) สำาหรับััเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยืนภายใต้บัรัิบัที่ของปรัะเที่ศ์ไที่ยในที่ศ์วรัรัษหน้า ที่ฤษฎ่การั
เปล่�ยนแปลงเป็นหนึ�งในเครัื�องมือสำาคัญท่ี่�ช่วยในการัวางแผู้น รัวมทัี่�งการั
ติดตามและปรัะเมนิผู้ล โดยรัายละเอ่ยดของที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงปรัะกอบั
ด้วยการักำาหนดผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�น รัะยะกลาง และรัะยะยาว ท่ี่�เชื�อมโยงและ
มแ่นวโน้มท่ี่�ที่ำาใหเ้กิดการัเปล่�ยนแปลงเปน็ลำาดับัขั�นตอนต่อกันไปเปน็หว่งโซ่
จนบัรัรัลผุู้ลเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื มาตรัการักิจกรัรัมการั
ดำาเนินงาน เหตุผู้ลท่ี่�นำามาใช้สนับัสนนุการัเลือกใช้มาตรัการักิจกรัรัม และ
ตัวช่�วัด เป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนของกรัณ่ศึ์กษาตัวอย่าง
ที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงน่�ถูกแบ่ังออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้าน
ผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมวัฒนธิรัรัม โดยในแต่ละด้านของเป้า
หมายม่ผู้ลลัพธิร์ัะยะยาวท่ี่�ถกูกำาหนดตามแนวที่างหลักการัของการัปฏิิบััติ
เพื�อใหเ้กิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืขององค์การัอาหารัและเกษตรัแหง่
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ไปใชเ้ป็นกรัอบัและแนวที่างในการัที่ำางานได้
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interactive literacy รัะดับัความรัอบัรูัข้ั�นปฏิิสัมพนัธิ์
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modern trade รัา้นค้าส่งและค้าปล่กสมยัใหม่
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obesity โรัคอ้วน

overweight ภาวะนำาหนักเกิน

portion size สัดส่วนการับัรัโิภค

social institution บัรับิัที่ที่างสังคม

sustainable agriculture รัะบับัการัเกษตรัท่ี่�ยั�งยนื

sustainable food systems รัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยนื

Sustainable Development Goals ค่าเป้าหมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนื

healthy and sustainable diet อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื
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1

จุุดมุุ่�งหมุ่ายและความุ่ต้ั้�งใจุท้ั้�งหมุ่ดของการจุ้ดทั้ำาหนั้งสืือ
เล�มุ่นั้�มุุ่�งไปสื่�การหาคำาตั้อบให้ก้บคำาถามุ่ท้ั้�ว�า “ทั้ำาอย�างไรเราจึุงจุะ
ได้บรโิภคอาหารท้ั้�ท้ั้�งด้ตั้�อสืุขภาพและสื�งเสืรมิุ่ให้เกิดความุ่ย้�งยืนั” 
ซึ่ึ�ง “เรา” ในัท้ั้�นั้� ผู้่้ท้ั้�อาจุเกิดคำาถามุ่นั้�ขึ�นัมุ่า รวมุ่ท้ั้�งผู้่้ท้ั้�ต้ั้องการ
ตั้อบคำาถามุ่หรอืหาทั้างคล้�คลายประเด็นัคำาถามุ่นั้�อาจุเปน็ัได้ท้ั้�งในั
ระด้บปัจุเจุกบุคคล กลุ�มุ่คนัท้ั้�มุ่้ความุ่สืนัใจุร�วมุ่ก้นั ชุุมุ่ชุนั องค์กร 
หนั�วยงานั ส้ืงคมุ่ ประเทั้ศใดประเทั้ศหนัึ�ง หรอืแมุ่้แตั้�ผู้่้คนัท้ั้�งหมุ่ดท้ั้�
อาศ้ยอย่�บนัโลกนั้� นั้�นัก็เพราะอาหารเปน็ัหนัึ�งในัปจัุจุ้ยพื�นัฐานัสืำาค้ญ
ของการดำารงอย่�ของทั้กุชุ้วิตั้

 บทนำำ�



คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับัคำาถามท่ี่�ว่า “อาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภคด่กับัสุขภาพแล้วหรัอืยัง” ซึ�ง
ลำาพังเพ่ยงแค่นั�นก็ต้องขบัคิดอยู่ไม่น้อย ยิ�งไปกว่านั�นวิธิก่ารัท่ี่�จะที่ำาให้เรัาได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สุขภาพเป็นเรัื�องท่ี่�เกิดขึ�นไดไ้ม่ง่ายนักภายใต้วิถ่ช่วิตและสภาพสังคมปัจจุบััน อย่างไรัก็ตามจาก
สถานการัณ์ปัญหาท่ี่�เรัาอาจได้ฟ้ังจากข่าวบ้ัาง หรัอือาจเรัิ�มปรัะสบัปัญหากับัตนเองโดยตรังมาก
บัา้งน้อยบ้ัาง เห็นได้ว่าอาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภคนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดสขุภาพท่ี่�ด่แล้ว ยงันำาไปสู่ปัญหา
ด้านอื�นท่ี่�นอกเหนือจากเรัื�องของสขุภาพ ไมว่่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม เศ์รัษฐกิจ และสิ�งแวดล้อม 
หรัอืพดูได้ว่า อาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภคในยคุสมยัน่�ขาดมติิของความมั�นคงยั�งยนื

เช่นเด่ยวกับัเป้าหมายอื�น หากเรัาต้องการัให้เกิด “อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน” 
กรัะบัวนการัปรัะกอบัด้วย 4 ขั�นตอนหลัก ข้่�นุต้อนุที� 1 ต้องวิเครัาะห์ที่ำาความเข้าใจก่อน
ว่าสถานการัณ์ปัญหาสำาหรัับัปรัะเด็นน่�ในปัจจุบัันเป็นอย่างไรั ม่ใครัที่ำาอะไรัอยู่บั้างใน
การัแกไ้ขปรัะเด็นปัญหาน่� และจุดใดยังเป็นช่องว่างอยู่ ข้่�นุต้อนุที� 2 เป็นการักำาหนดเป้า
หมายท่ี่�ต้องการัที่ำาให้สำาเรัจ็ให้ชัดเจน ทัี่�งในแง่ของขอบัเขต และกรัอบัรัะยะเวลา จากนั�น 
ข้่�นุต้อนุที� 3 จึงคิดหามาตรัการัวิธิก่ารัเพื�อที่ำาให้สามารัถบัรัรัลเุป้าหมายนั�นใหไ้ด้ และนำามาตรัการั
วิธิก่ารัไปดำาเนินการัปฏิิบััติ และข่้�นุต้อนุที� 4 เปน็การัติดตามและวัดปรัะเมนิผู้ล ที่บัที่วนว่ามาตรัการั
วิธิก่ารัท่ี่�ได้ดำาเนินการัไปแล้วมป่รัะสิที่ธิภิาพและปรัะสิที่ธิผิู้ลมากน้อยเพย่งใด และบัรัรัลเุป้าหมาย
ตามท่ี่�กำาหนดไว้แล้วหรัอืยัง เมื�อที่ำาครับัขั�นตอนทัี่�งหมดก็วนกลับัไปท่ี่�ขั�นตอนแรักอ่กครัั�ง ที่ำาซำาไป
แบับัน่�เป็นรัะยะ ๆ ตามหลักการัของการัวางแผู้นยุที่ธิศ์าสตรั ์ซึ�งขั�นตอนกรัะบัวนการัท่ี่�กล่าวมาน่�
เป็นเนื�อหาทัี่�งหมดของหนังสือเล่มน่�หากต้องการับัรัรัลุเป้าหมาย “อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื”
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เนื�อหาในหนังสือเล่มน่� แบั่งออกเป็น 5 บัที่ แสดงตามรูัป 1 ซึ�งสอดคล้องเป็นไปตามขั�นตอน
การัวางแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั์

บทที� 1 สุุข้ภาพดีีจากอาหารที�ดีีและยั่่�งยั่ืนุ เนื�อหาในบัที่น่�เป็นขั�นตอนท่ี่� 1 และ 2 ของการั
วางแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั ์ซึ�งกล่าวถึงสถานการัณ์ของปัญหาท่ี่�เกิดจากการับัรัโิภคอาหารัของผูู้้คนในสังคม
ไที่ยในยคุปัจจบุััน คำานิยามอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื เป้าหมายการัดำาเนินงานท่ี่�เก่�ยวขอ้งใน
รัะดับัสากล และของปรัะเที่ศ์ไที่ยเพื�อให้มอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื

บทที� 2 ใต้้ภูเข้านุำาแข็้ง: บทวิุเคุราะห์เบื�องหล่งปััญหาเพื�อออกแบบการเปัลี�ยั่นุแปัลงสุู�
อาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ เนื�องจากทัี่�งการัเลือกบัรัโิภคอาหารัและรัะบับัอาหารัในปัจจบุัันม่
ความซบััซอ้น เนื�อหาในบัที่น่�จึงขยายความและลงรัายละเอ่ยดเก่�ยวกับักรัอบัแนวคิดปจัจัยท่ี่�กำาหนด
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพภายใต้รัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยนื เพื�อวิเครัาะห์ให้เห็นถึงท่ี่�มา ต้นตอสาเหตขุองการั
บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ แรังขบััเคลื�อนท่ี่�ที่ำาใหร้ัะบับัอาหารัไมย่ั�งยนื ซึ�งเปน็สิ�งท่ี่�ต้องที่ำาความ
เข้าใจเพื�อนำาไปใชใ้นการัออกแบับัมาตรัการัและวิธิก่ารัที่ำางานเพื�อให้บัรัรัลเุป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและยั�งยนืได้

บทที� 3 การสุ่งเคุราะห์โดียั่เรยีั่นุรูจ้ากเข้าและเหลียั่วุมูองดีูต่้วุเรา: ทำาอยั่�างไรให้สุ่งคุมู
ไทยั่มูีอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ เนื�อหาบัที่น่�อยูใ่นขั�นตอนท่ี่� 3 ของการัวางแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั ์
กล่าวถึงแนวที่างการัออกแบับัมาตรัการัแที่รักแซงและเครัื�องมอืที่างนโยบัายเพื�อให้สามารัถบัรัรัลุ
เปา้หมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื แผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั ์มาตรัการัแที่รักแซงเครัื�องมอืที่างนโยบัาย
ภายใต้แผู้นผู่้านบัที่เรัย่นของต่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัเป้าหมายการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยนื โดยใชตั้วอยา่งในรัะดับัภมูภิาคของโลก รัะดับัปรัะเที่ศ์ และรัะดับัท้ี่องถิ�น และที่บัที่วนให้
เห็นถึงการัดำาเนินงานในปรัะเที่ศ์ไที่ย แผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั ์มาตรัการัแที่รักแซง เครัื�องมอืที่างนโยบัาย
จากหน่วยงานภาครัฐัและภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้ง

บทที� 4 เคุรื�องมืูอการติ้ดีต้ามูและปัระเมูนิุผู้ลเปัา้หมูายั่อาหารสุขุ้ภาพที�ดีีและยั่่�งยั่นืุ เนื�อหา
ในบัที่น่�อยู่ในขั�นตอนท่ี่� 4 ของการัวางแผู้นยุที่ธิศ์าสตรั ์กล่าวถึงเครัื�องมือการัติดตามและปรัะเมิน
ผู้ล รัวมทัี่�งตัวช่�วัดเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ทัี่�งในเป้าหมายยอ่ยด้านสขุภาพ ด้าน
ผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมและวัฒนธิรัรัม และตัวช่�วัดผู้ลลัพธิใ์นรัะดับัต่าง ๆ

บทที� 5 ถึึงที�หมูายั่: ปักัธงที�อนุาคุต้เปัา้หมูายั่การมูอีาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ สรุัปรัวม
เนื�อหาทัี่�ง 4 บัที่ และขอ้เสนอแนะเพื�อให้ปรัะเที่ศ์ไที่ยสามารัถบัรัรัลเุป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยนื
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วิเคราะห์
สถานการณ์

ปัจจุบัน

กําหนด
มาตรการ

วิธีการปฏิบัติ

ติดตามและ
ประเมินผล

บทที่ 1 สขุภาพดีจากอาหารท่ีดีและยั่งยืน
บทที่ 2 ใต้ภเูขาน�าแข็ง: บทวิเคราะห์เบื้องหลังปัญหา

เพื่อออกแบบการเปล่ียนแปลง
สู่อาหารท่ีดีต่อสขุภาพและยั่งยืน

บทที่ 3
การสังเคราะห์โดยการเรยีนรู้

จากเขาและเหลียวมองดตัูวเรา:
ทําอย่างไรให้สังคมไทย

มีอาหารท่ีดีต่อสขุภาพและยั่งยืน

บทที่ 4
เครือ่งมือการติดตามและ

ประเมินผลเป้าหมายอาหาร
ท่ีดีต่อสขุภาพและยั่งยืน

บทที่ 5 ถึงท่ีหมาย: ปักธงท่ีอนาคตสังคมไทยมีอาหารท่ีดีต่อสขุภาพและยั่งยืน

กําหนด
เป้าหมาย

ท้ายบทที่ 2–4 กรณตัีวอย่างทฤษฎีการเปล่ียนแปลงอาหารท่ีดีต่อสขุภาพและยั่งยืน

ในุท้ายั่บทที� 2 ถึึง 4 ได้สังเครัาะห์เนื�อหาในแต่ละบัที่และนำาเสนอกรัณ่ตัวอย่างที่ฤษฎ่การั
เปล่�ยนแปลง (Theory of Change) ท่ี่�สามารัถนำาไปใช้เป็นเครัื�องมือในการัวางแผู้น ติดตามและ
ปรัะเมนิผู้ลการัดำาเนินงานตามเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ภายใต้บัรับิัที่สังคมไที่ยใน
ที่ศ์วรัรัษหน้าได้ ซึ�งการันำาเสนอกรัณ่ศึ์กษาที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื
ชว่ยที่ำาใหผูู้้อ่้านเห็นตัวอยา่งท่ี่�เปน็รูัปธิรัรัม เป็นตัวอยา่งท่ี่�คุ้นเคยสำาหรับััผูู้ท่้ี่�ที่ำางานในปรัะเด็นปญัหา
น่� ทัี่�งยงัที่ำาให้เกิดความเขา้ใจทัี่�งกรัะบัวนการัของการัวางแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั ์หรัอืวางแผู้นโครังการัท่ี่�
เก่�ยวขอ้งได้งา่ยมากขึ�น

นอกจากเนื�อหาหลักแล้ว ในภาคผู้นวกท้ี่ายเล่มผูู้้เขย่นยงัได้รัวบัรัวมตัวช่�วัดเป้าหมายอาหารั
ท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืไว้ เพื�อท่ี่�ผูู้้อ่านจะสามารัถเลือกนำาไปใชใ้ห้เหมาะกับับัรับิัที่การัที่ำางานของ
ตนเองได้อ่กด้วย

 รููป 1 การจุ้ดแบ�งเนัื�อหาในัหนัง้สืือตั้ามุ่ข้�นัตั้อนัการวางแผู้นัยุทั้ธศาสืตั้ร์
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1 /  สุขภ�พดี ี
จ�กิอ�ห�รที�ดี ี

แล่ะยั�งยนืำ

สืมุ่ญานัามุ่ท้ั้�ใชุ้เรย้กพื�นัท้ั้�บรเิวณประเทั้ศไทั้ยในัสืมุ่้ยก�อนั
ว�าเป็นั “อ่�ข้าว อ่�นัำา” “ในันัำามุ่้ปลา ในันัามุ่้ข้าว” สืะท้ั้อนัให้เห็นัถึง
ความุ่อุดมุ่สืมุ่บ่รณ์ของพืชุพ้นัธุธ์ญ้ญาหารท้ั้�ผู้่้คนัในัภ่มิุ่ภาคแห�งนั้�
สืามุ่ารถนัำามุ่าบรโิภคได้ และด้วยความุ่หลากหลายของพืชุพ้นัธุใ์นั
พื�นัท้ั้�แถบนั้�ซึึ่�งเป็นัเขตั้รอ้นัชุื�นั โดยเฉพาะท้ั้�มุ่้สืรรพคุณทั้างยาและ
ถก่นัำามุ่าใชุ้ปรุงอาหาร จึุงทั้ำาให้สืามุ่ารถบรโิภค “อาหารเปน็ัยา” ได้
อ้กทั้างหนัึ�งด้วย ด้งนั้�นัในัอด้ตั้การมุ่อ้าหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพใหบ้รโิภค
อย�างเพ้ยงพอจึุงไมุ่�ใชุ�สิื�งยากเย็นัแตั้�อย�างใด



อยา่งไรัก็ตามในปจัจบุันัการับัรัโิภคอาหารัเพื�อใหม้ส่ขุภาพท่ี่�ด่กลับักลายเปน็เรัื�องยาก อาหารั
กลายเป็นปัจจัยเส่�ยงของการัเกิดโรัคไมติ่ดต่อเรัื�อรังัหลายโรัค เนื�อหาของบัที่แรักในหนังสือเล่มน่�ช่�
ใหเ้ห็นถึงสถานการัณ์ปญัหาการับัรัโิภคอาหารัของคนในสังคมไที่ยท่ี่�ไมเ่พย่งส่งผู้ลกรัะที่บัต่อสขุภาพ 
แต่ยงัที่ำาใหเ้กิดปญัหาด้านอื�นตามมา ทัี่�งปญัหาเศ์รัษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม จากปญัหาดังกล่าว
นำามาสู่การัช่�ใหเ้ห็นถึงความจำาเป็นของการัที่ำาใหอ้าหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภคทัี่�งด่ต่อสขุภาพและสนับัสนนุให้
เกิดความยั�งยนืของสังคม ในบัที่น่�ได้อธิบิัายความหมายองค์ปรัะกอบั และลักษณะของอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและยั�งยนื จากนั�นได้นำาเสนอทิี่ศ์ที่างการัดำาเนินงานโดยองค์กรัรัะหว่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�พยายาม
แกไ้ขปัญหาโดยมก่ารักำาหนดด้านต่าง ๆ ของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืไวใ้นเป้าหมายรัะดับัโลก
ท่ี่�เก่�ยวข้อง และเป้าหมายการัดำาเนินงานของปรัะเที่ศ์ไที่ยท่ี่�นำาไปสู่การัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยนืซึ�งได้ถกูกำาหนดไวใ้นแผู้นรัะดับัชาติของปรัะเที่ศ์ ทัี่�งยทุี่ธิศ์าสตรัช์าติ 20 ปี กรัอบัยทุี่ธิศ์าสตรั์
การัจัดการัอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย และแผู้นพฒันาเศ์รัษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1.1  กินิำให�ดีตีอ่ร่�งกิ�ยอย�่งเดียีวคำงไมพ่อ …  ต�องยั�งยนืำดี�วย 

คงไมส่ามารัถปฏิิเสธิได้ว่าการักินอาหารัท่ี่�ด่ชว่ยใหส้ขุภาพรัา่งกายแขง็แรังและยนืยาว ในชว่ง
หลายที่ศ์วรัรัษท่ี่�ผู้า่นมาปรัะเที่ศ์ไที่ยได้เปล่�ยนผู่้านจากสังคมวิถ่เกษตรัสูก่ารัพึ�งพาภาคอตุสาหกรัรัม
และบัรักิารัเป็นหลัก ส่วนหนึ�งเกิดจากแรังกดดันภายนอกท่ี่�นำาพาให้ปรัะเที่ศ์กลายเปน็ส่วนหนึ�งของ
ปรัะชาคมโลกและเขา้สู่ความเปน็โลกาภิวัตน์ (globalization) อยา่งหล่กเล่�ยงไมไ่ด้ และนั�นเองส่ง
ผู้ลกรัะที่บัเป็นลกูโซท่่ี่�ที่ำาใหเ้กิดการัเปล่�ยนแปลงวิถ่ชวิ่ต สิ�งเหล่าน่�ที่ำาใหทั้ี่�งวิธิใ่นการัผู้ลิตอาหารั การั
ขนส่งกรัะจายอาหารั ลักษณะและปรัะเภที่ของอาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภคอยู่ทีุ่กวัน รัวมทัี่�งพฤติกรัรัมการั
บัรัโิภคอาหารัของผูู้้คนเปล่�ยนไปด้วยเช่นกัน การัเปล่�ยนแปลงเหล่าน่�เองที่ำาให้เกิดปัญหารูัปแบับั
ใหม ่ๆ ตามมา ท่ี่�เห็นเด่นชดัหน่ไมพ่น้ปัญหาด้านสขุภาพ แต่ยงัมป่ัญหาอื�น ๆ ท่ี่�เชื�อมโยงเก่�ยวขอ้ง
กันทัี่�งในมติิเศ์รัษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม

ในด้านสาธิารัณสขุและสขุภาพ ตั�งแต่ยุคหลังสงครัามโลกครัั�งท่ี่�สอง ผู้่านช่วงเวลามาจนถึง
สงครัามเย็น จากเดิมท่ี่�ปรัะเที่ศ์ไที่ยซึ�งในช่วงเวลานั�นม่ฐานะที่างเศ์รัษฐกิจยากจน ผูู้้คนปรัะสบักับั
ภาวะขาดแคลนอาหารัเป็นโรัคขาดสารัอาหารั เด็กผู้อมแห้งแรังน้อย (ชาติชาย มกุสง, 2559) จน
ปจัจบุันัปรัะเที่ศ์ได้พฒันาเศ์รัษฐกิจขึ�นมาอยูใ่นฐานะปานกลาง ผูู้้คนกินด่อยูด่่มากขึ�น แต่กลับักลาย
เป็นว่าตั�งแต่ช่วงศ์ตวรัรัษท่ี่� 20 เป็นต้นมา ภาวะโภชนาการั (nutritional status) ของปรัะชากรั
เปล่�ยนไปในทิี่ศ์ที่างตรังกันข้าม จากปัญหาเดิมด้านภาวะโภชนาการัพรัอ่ง (under-nutrition) 
โดยเฉพาะในเด็ก กลับัเกิดปัญหาภาวะโภชนาการัเกิน (over-nutrition) ท่ี่�ที่ว่ความรุันแรังมาก
ขึ�น ปรัะชากรัทัี่�งวัยเด็กและผูู้ใ้หญ่ม่แนวโน้มความชุกของภาวะนำาหนักตัวเกินและโรัคอ้วนเพิ�มสูง
ขึ�น โดยในปี พ.ศ์. 2559 พบัว่ามวั่ยผูู้ใ้หญท่่ี่�เป็นโรัคอ้วนในเพศ์หญงิและเพศ์ชายรัอ้ยละ 12.7 และ 
7.0 ตามลำาดับั และคาดปรัะมาณว่าสัดส่วนดังกล่าวเพิ�มขึ�นจากเดิมอ่กปรัะมาณรัอ้ยละ 3 ภายใน
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ป ีพ.ศ์. 2562 (รูัป 1.1) นอกจากน่�ยงัพบัปัญหาสขุภาพท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการับัรัโิภคอาหารัหวานมันและ
เค็มจัด ซึ�งเปน็ปจัจัยเส่�ยงของโรัคเรัื�อรังัไมติ่ดต่อหลายโรัค เชน่ โรัคหลอดเลือดสมอง โรัคหวัใจขาด
เลือด โรัคเบัาหวาน และโรัคไต เป็นต้น โดยโรัคไมติ่ดต่อเรัื�อรังัเหล่าน่�นับัว่าเปน็โรัคท่ี่�มค่วามสำาคัญ
ในลำาดับัต้น ๆ ท่ี่�ครัา่ชวิ่ตคนไที่ย (สำานักพฒันานโยบัายสขุภาพรัะหว่างปรัะเที่ศ์, 2564)

ผู้ลกรัะที่บัด้านอื�นต่อมติิที่างเศ์รัษฐกิจและสังคมซึ�งเกิดตามมาจากวิถ่ชวิ่ตของคนในปัจจบุันั 
โดยเฉพาะในด้านพฤติกรัรัมการัพึ�งพาตนเองด้านอาหารัน้อยลงและการัเลือกซื�ออาหารั ส่งผู้ล
ซำาเติมปัญหาของความเหลื�อมลำาและช่องว่างที่างรัายได้ โดยกลุ่มคนท่ี่�ได้รับััผู้ลกรัะที่บัมากท่ี่�สุด
คือผูู้้ม่รัายได้น้อยท่ี่�อาศั์ยในเมืองใหญ่ เนื�องจากวิถ่ช่วิตของคนเมืองในปัจจบุัันเน้นการัที่ำางานเพื�อ
หารัายได้ และนำารัายได้นั�นมาซื�ออาหารั ด้วยวิถ่ช่วิตท่ี่�ม่เวลาจำากัดนิยมบัรัโิภคอาหารัปรุังสำาเรัจ็
นอกบั้านแที่บัจะทีุ่กมื�อ หรัอืหากม่รัายไดไ้ม่มากซื�ออาหารัรัาคาถูกท่ี่�เน้นให้อิ�มท้ี่องมากกว่าท่ี่�ซื�อ
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพซึ�งมักม่รัาคาแพง เหล่าน่�สะท้ี่อนถึงความสามารัถในการัพึ�งพาตนเองด้าน
อาหารัลดลง ที่ำาให้ค่าใช้จ่ายท่ี่�เก่�ยวข้องกับัอาหารัเป็นสัดส่วนท่ี่�เพิ�มมากขึ�น จากการัสำารัวจภาวะ
เศ์รัษฐกิจและสังคมของครัวัเรัอืนโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติในชว่งปี พ.ศ์. 2561-2563 ที่ำาให้เห็น
ว่าค่าใชจ่้ายของครัวัเรัอืนไที่ยท่ี่�มสั่ดส่วนสงูสดุอยูใ่นหมวดค่าอาหารัเครัื�องดื�มและยาสบูั โดยสงูถึง
ปรัะมาณหนึ�งในสาม (สำานักงานสถิติแหง่ชาติ, 2563) และในชว่งรัะยะเวลาดังกล่าวมแ่นวโน้มเพิ�ม
มากขึ�นเรัื�อย ๆ และเมื�อวิเครัาะห์โดยจำาแนกปรัะชากรัออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของรัายได้ ในกลุ่ม

2543 2563
0%

5%

10%

15%

คว
าม

ชุก
 (%

)

2547 2551 2555 2559
ปี พ.ศ.
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เพศชาย

 รููป 1.1 รอ้ยละความุ่ชุุกโรคอ้วนัในัประชุากรไทั้ยว้ยผู้่ �ใหญ� จุำาแนักตั้ามุ่เพศ  

ต้ั้�งแตั้�ปี พ.ศ. 2543–2559 และค�าคาดประมุ่าณในัปี พ.ศ. 2562

ท้ั้�มุ่า: https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/thailand/ (Global 
Nutrition Report, 2021b)
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ผูู้ม้ร่ัายได้น้อยมสั่ดส่วนค่าใชจ่้ายอาหารัสงูถึงรัอ้ยละ 51 ในขณะผูู้ท่้ี่�มร่ัายได้ปานกลางและสงูมสั่ดส่วน
รัายจ่ายค่าอาหารัรัอ้ยละ 43 และ 29 ตามลำาดับั (สถาบัันวิจัยเศ์รัษฐกิจป๋วย อึ�งภากรัณ์, 2563)

สิ�งท่ี่�อธิบิัายเพิ�มเติมเก่�ยวกับัสัดส่วนในเรัื�องค่าใชจ่้ายด้านอาหารัของผูู้้มร่ัายได้น้อยยงัวิเครัาะห์
ได้จากแนวโน้มรัาคาอาหารัท่ี่�สูงขึ�น ข้อมูลดัชน่หมวดรัาคาอาหารัและเครัื�องดื�มไม่ม่แอลกอฮอล์
รัะหว่างปี พ.ศ์. 2548-2563 แสดงให้เหน็ว่ารัาคาอาหารัมแ่นวโน้มเพิ�มขึ�นเรัว็กว่าเมื�อเท่ี่ยบักับัหมวด
อื�นของดัชน่รัาคาผูู้้บัรัโิภคโดยรัวมของปรัะเที่ศ์ อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ักผู้ลไม้ท่ี่�ขายใน
ท้ี่องตลาดมร่ัาคาแพงขึ�นอยา่งรัวดเรัว็ (เดชรัตัน์ สขุกำาเนิด, 2565) ดังนั�นเมื�ออาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
มร่ัาคาแพงที่ำาใหค้นจำานวนไมน้่อยท่ี่�มร่ัายไดไ้มส่งูนักในชว่งสิ�นเดือนต้องหันไปบัรัโิภคอาหารัท่ี่�รัาคา
ถูกท่ี่�ทัี่�งหาซื�อได้สะดวกและบัรัรัเที่าความหิวได้ด่อย่างบัะหม่�กึ�งสำาเรัจ็รูัป ในท่ี่�สุดที่ำาให้เกิดปัญหา
สขุภาพตามมาและเป็นวงจรัต่อเนื�องอยา่งน่�เรัื�อยไป

ผู้ลกรัะที่บัในมิติที่างเศ์รัษฐกิจและสังคมอ่กปรัะการัหนึ�งเกิดขึ�นกับัครัวัเรัอืนเกษตรักรั
รัายยอ่ยในภาคการัผู้ลิต จากในอด่ตท่ี่�เกษตรักรัผู้ลิตอาหารัเพื�อบัรัโิภคภายในครัวัเรัอืน เพื�อจำาหน่าย
ในชุมชนหรัอืพื�นท่ี่�โดยรัอบัแหล่งผู้ลิต ม่การัปลูกพืชหรัอืเล่�ยงสัตว์ท่ี่�ม่ความหลากหลายและเป็น
พนัธุิท่์ี่�หาได้งา่ยในท้ี่องถิ�น เปล่�ยนแปลงไปสู่ผู้ลิตเพื�อขายสรัา้งรัายได้เปน็หลัก เน้นท่ี่�การัผู้ลิตสินค้า
เกษตรัเชิงเด่�ยว การัผู้ลิตใชส้ายพันธุิห์รัอืเมล็ดพนัธุิท่์ี่�ต้องซื�อจากบัรัษัิที่ขนาดใหญ่เท่ี่านั�นเพื�อใหไ้ด้
ผู้ลผู้ลิตสงู และยงัต้องซื�อปจัจัยการัผู้ลิตอื�น ๆ ทัี่�งหมด เชน่ ปุย๋ ฮอรัโ์มน สารัเคมก่ำาจัดแมลงศั์ตรูัพชื 
เปน็ต้น มเ่พย่งส่วนน้อยท่ี่�ผู้ลิตเพื�อบัรัโิภคในครัวัเรัอืนควบัคู่กันไป และเพรัาะสินค้าการัเกษตรั โดย
เฉพาะสินค้าพืชอาหารัเศ์รัษฐกิจ มักมร่ัาคาตกตำา ดังนั�นที่ำาใหค้รัวัเรัอืนเกษตรักรัรัายย่อยส่วนใหญ่ม่
รัายได้จากการัขายสินค้าเกษตรัไมพ่อกับัรัายจ่าย มป่ัญหาเรัื�องหน่�สิน (จันที่รัจ่์รัา ปาล่ & อนรุัตัน์ 
อนันที่นาธิรั, 2563) จึงที่ำาให้ม่ความไม่มั�นคงทัี่�งที่างรัายได้และที่างอาหารั (ปุณณดา มาสวัสดิ�, 
ปรัะพิณวด่ ศิ์รัศิ์ุภลักษณ์, & อิสรัยิา นิติทัี่ณฑ์ปรัะภาศ์, 2559) ด้วยเหตุน่�เองที่ำาให้แรังงานภาค
การัเกษตรัม่แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�อง ซึ�งอาจจะส่งผู้ลกรัะที่บัต่อความมั�นคงด้านอาหารัของ
ปรัะเที่ศ์ในท่ี่�สดุ

ในส่วนของมิติที่างสิ�งแวดล้อม ผู้ลสืบัเนื�องจากผู้ลิตอาหารัเชิงอุตสาหกรัรัม (agro-food 
industry) และเกษตรักรัรัมแบับัเรัง่รัดั (intensive agriculture) โดยมเ่ปา้หมายท่ี่�การัสรัา้งผู้ลกำาไรั
สงูสดุจากการัเพิ�มผู้ลผู้ลิต ไมว่่าจะเปน็พชืไรั ่ผู้กัผู้ลไม ้รัวมทัี่�งการัปรัะมงและเล่�ยงสัตว์ท่ี่�จำาเป็นต้อง
พึ�งพาปจัจัยการัผู้ลิตจากภายนอก โดยเฉพาะปุย๋หรัอืสารัเคมเ่รัง่การัเจรัญิเติบัโต สารัเคมก่ำาจัดแมลง
ศั์ตรูัพชื นอกจากส่งผู้ลใหส้ารัเคมเ่หล่าน่�ตกค้างโดยตรังในผู้ลผู้ลิตอาหารัท่ี่�จำาหน่ายออกสูท้่ี่องตลาด
แล้ว ยงัตกค้างในสิ�งแวดล้อมทัี่�งดิน นำา อากาศ์ ส่งผู้ลที่ำาลายรัะบับันิเวศ์และความหลากหลายที่าง
ชว่ภาพในรัะยะยาว ความต้องการัท่ี่�ดินที่างการัเกษตรัเพื�อเพิ�มปรัมิาณผู้ลผู้ลิตที่ำาใหเ้กิดการัเปล่�ยน
พื�นท่ี่�ปา่ท่ี่�ยงัอดุมสมบูัรัณ์ใหก้ลายเป็นพื�นท่ี่�เพาะปลกูหรัอืเล่�ยงสัตว์ ของเส่ยท่ี่�เกิดจากการัผู้ลิตสินค้า
ที่างการัเกษตรั ทัี่�งเศ์ษวัสดเุหลือทิี่�งจากการัเพาะปลกู หรัอืมลูสัตว์จากภาคปศ์สัุตว์และปรัะมง ซึ�ง
ทัี่�งมป่รัมิาณมากและไมไ่ด้รับััการัจัดการัท่ี่�ถกูต้อง ส่งผู้ลกรัะที่บัก่อให้เกิดมลภาวะตามมา
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ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมเหล่าน่�ไม่เพ่ยงส่งผู้ลกรัะที่บัในพื�นท่ี่�บัรัเิวณแหล่งผู้ลิตเท่ี่านั�น แต่
ยังสามารัถแผู้่ขยายกรัะที่บัในวงกว้าง ได้ทัี่�งรัะดับัภูมิภาค ปรัะเที่ศ์ หรัอืรัะดับัโลก ทัี่�งยังสามารัถ
สะสมผู้นวกรัวมกันหลายพื�นท่ี่�กลายเป็นปัญหาท่ี่�ม่ความรุันแรังมากขึ�น ตัวอย่างเช่น การัเผู้าวัสดุ
เหลือทิี่�งที่างการัเกษตรัหลังจากการัเก็บัเก่�ยวช่วงหน้าแล้งและเตรัย่มพื�นท่ี่�เพื�อการัเพาะปลูกใน
ฤดกูาลถัดไป ส่งผู้ลให้เกิดมลพษิที่างอากาศ์ ท่ี่�รูัจั้กกันด่คือฝุุ่่นพษิขนาดเล็กจิ�ว (fine และ ultrafine 
particle) สามารัถแพรัก่รัะจายครัอบัคลมุพื�นท่ี่�ได้หลายจังหวัด หรัอืแมแ้ต่ขา้มไปยงัปรัะเที่ศ์อื�นดัง
เหตกุารัณ์การัเกิดมลพษิจากฝุุ่น่ท่ี่�มส่าเหตสุำาคัญส่วนหนึ�งจากการัเผู้าวัสดเุหลือทิี่�งที่างการัเกษตรั 
(Mostafanezhad & Evrard, 2018; Thai PBS News, 2564) หรัอืแมแ้ต่ปรัะเที่ศ์อินโดน่เซย่ท่ี่�อยูไ่กล
ออกไป มลพิษฝุุ่่นถกูพดัพาขา้มมายังพื�นท่ี่�ที่างตอนใต้ปรัะเที่ศ์ไที่ยได้ (Shokoohinia et al., 2020)

นอกจากน่�พฤติกรัรัมการับัรัโิภคของผูู้้คนในสังคมสมยัใหม ่ความครัอบัคลมุของรัะบับัขนส่ง
กรัะจายอาหารั และการัผู้ลิตอาหารัเชงิอตุสาหกรัรัม เปน็ส่วนสำาคัญท่ี่�ก่อใหเ้กิดขยะและของเส่ยใน
ปรัมิาณมาก ทัี่�งขยะจากเศ์ษอาหารัและจากบัรัรัจภัุณฑ์อาหารั โดยเฉพาะบัรัรัจภัุณฑ์ท่ี่�เปน็พลาสติก
หรัอืโฟ้มแบับัใชค้รัั�งเด่ยวทิี่�ง (single-use plastic หรัอื Styrofoam) รัวมทัี่�งการัสญูเส่ยอาหารัและ
การัเกิดขยะเศ์ษอาหารั (food loss and waste) จากการัผู้ลิต แปรัรูัป และจำาหน่ายเพื�อปอ้นรัา้นค้า
ส่งและค้าปล่กสมยัใหม ่(modern trade) ซึ�งเป็นท่ี่�นิยมในสังคมเมอืงและแผู้ข่ยายไปยงัพื�นท่ี่�ชนบัที่
ของปรัะเที่ศ์ไที่ยในปัจจบุััน โดยม่การัศึ์กษาพบัว่าปรัมิาณผู้ักท่ี่�ขายผู้่านรัา้นค้าส่งและค้าปล่กสมยั
ใหมส่ญูเส่ยหลังการัเก็บัเก่�ยวก่อนถึงมือผูู้้บัรัโิภคคิดเป็นสัดส่วนมากถึงรัอ้ยละ 40 ซึ�งมากกว่าเมื�อ
เท่ี่ยบักับัรัะบับัการัขนส่งและจำาหน่ายแบับัดั�งเดิมผู้า่นรัา้นค้ารัายยอ่ยและตลาดท่ี่�ตั�งอยูต่ามท้ี่องถิ�น 
(Ortiz-Gonzalo, Ørtenblad, Larsen, Suebpongsang, & Bruun, 2021)

จากท่ี่�กล่าวมาขา้งต้น การัได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ (healthy diet) เท่ี่านั�นคงยงัไมเ่พย่ง
พอ ผู้ลกรัะที่บัจากต้นตอของปัญหาท่ี่�เกิดจากการัพฤติกรัรัมการับัรัโิภค กรัะบัวนการัผู้ลิต การักรัะ
จายสินค้า การัแปรัรูัป และการัจำาหน่ายอาหารัในยุคปัจจุบััน ขั�นตอนต่าง ๆ เหล่าน่�ตลอดห่วงโซ่
อาหารัจากต้นนำาถึงปลายนำากำาลังจะนำาพาพวกเรัาไปสู่ความเส่ยหายรัะยะยาวทัี่�งที่างเศ์รัษฐกิจ 
สังคม สขุภาพ สิ�งแวดล้อม วัฒนธิรัรัมท้ี่องถิ�น ความเป็นตัวตนรัากเหง้าท่ี่�เก่�ยวข้องกับัอาหารัของ
ผูู้้คนของสังคมไที่ยท่ี่�สั�งสมสืบัที่อดกันมาหลายชั�วอายุคน ดังนั�นจึงม่ความจำาเป็นท่ี่�ต้องม่การัปรับัั
เปล่�ยนเพื�อให้การับัรัโิภคอาหารัไม่เพ่ยงแต่ก่อให้เกิดผู้ลด่ต่อสขุภาพเท่ี่านั�น แต่อาหารัท่ี่�เรัากินอยู่
ที่กุวันควรัต้องยั�งยนื (sustainable diet) เพื�อที่ำาใหเ้รัายงัคงรักัษาสมดลุของการัดำารังชวิ่ตผู้า่นการั
บัรัโิภคอาหารัทัี่�งในรัะดับัปัจเจกและในรัะดับัสังคมไวใ้หไ้ด้
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1.2  อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ เป็นำอย�่งไร

1.2.1  คุำานุิยั่ามูและแนุวุทางการบรโิภคุอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ 
จากหนุ�วุยั่งานุระหวุ�างปัระเทศ

จากการัปรัะชุมในปี ค.ศ์. 2019 ท่ี่�จัดขึ�นรัว่มกันโดยองค์การัอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) และองค์การัอาหารัแห่งสหปรัะชาชาติ (Food and Agricultural 
Organization of the United Nations, FAO) เพื�อหาแนวที่างหลักการั (guiding principles) 
ท่ี่�นานาปรัะเที่ศ์ ไมว่่าจะเป็นปรัะเที่ศ์รัายได้น้อย ปานกลาง หรัอืรัำารัวยสามารัถนำาไปปรับััปรัะยกุต์
ใชเ้พื�อนำาไปสู่การัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื (healthy and sustainable diet) ผู้ลจากการั
ปรัะชมุไดใ้ห้คำานิยามของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืไว้ดังน่� (FAO and WHO, 2019)

อาหารท่ี่�ด่ีต่่อสุุขภาพและย่ั่�งยืั่น คืือ รูปแบบอาหารท่ี่�สุ่งเสุรมิสุุขภาพและคืวามเป็นอยู่ั่ของ
ปัจเจกบุคืคืลในทุี่กมิติ่ ลดีแรงกดีด่ีนและสุ่งผลกระที่บต่่อสิุ�งแวดีล้อมระด่ีบต่ำา ผู้คืนสุามารถ
เข้าถึง ซืื้�อหามาบรโิภคืได้ี ม่คืวามปลอดีภ่ยั่ ที่ำาให้เกิดีคืวามเท่ี่าเท่ี่ยั่มก่น และเป็นท่ี่�ยั่อมรบ่
ที่างว่ฒนธรรม

นอกจากคำานิยามของอาหารัสขุภาพท่ี่�ยั�งยนื FAO และ WHO ยงัไดใ้ห้แนวที่างหลักการัเพื�อ
ใหท้ี่กุคนได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ซึ�งปรัะกอบัด้วยแนวที่างหลักการัใน 3 ด้านยอ่ย 
ได้แก่ ด้านสขุภาพ ด้านผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมวัฒนธิรัรัม ดังแสดงในรูัป 1.2

จากรูัป 1.2 แนวที่างหลักการัของการัปฏิิบัติั 16 ขอ้ เพื�อใหเ้กิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื 
มร่ัายละเอ่ยดของหลักการัแต่ละขอ้โดยสังเขป ดังน่�

(1) ใหนุ้มูแมู�และอาหารต้ามูวุ่ยั่ เรัิ�มให้เรัว็ท่ี่�สดุ ที่ำาไดโ้ดยให้นมแม่เพ่ยงอย่างเด่ยวโดยไม่
ต้องดื�มนำา ตั�งแต่แรักเกิดจนถึง 6 เดือน หลังจาก 6 เดือนให้นมแมร่ัว่มกับัอาหารัตามวัยท่ี่�มค่วาม
หลากหลายและปลอดภัยต่อเนื�องไปจนถึงอาย ุ2 ปี หรัอืนานกว่านั�น

(2) อาหารสุมูดีลุในุทกุกลุ�มู หลากหลายั่ แปัรรูปัต้ำา บัรัโิภคอาหารัที่กุกลุ่ม ทัี่�ง 5 กลุ่ม1 อยา่ง
สมดลุ บัรัโิภคอาหารัท่ี่�หลากหลาย เปน็อาหารัท่ี่�ผู้า่นการัแปรัรูัปตำา หรัอืมก่ารัแปรัรูัปน้อยท่ี่�สดุ และ
จำากัดการับัรัโิภคอาหารัและเครัื�องดื�มท่ี่�ผู้่านการัแปรัรูัป

(3) สุ่ดีสุ�วุนุธญ่พชืไมู�ข้ด่ีสีุ พืชต้ระกลูถ่ึ�วุ ผู้ก่ผู้ลไมู้มูากที�สุดุี ในรัะหว่างอาหารัทัี่�ง 5 กลุ่ม ให้
บัรัโิภคอาหารัเหล่าน่�รัวมกันเปน็สัดส่วนมากท่ี่�สดุ ได้แก่ ธิญัพชืไมข่ดัส่ พชืตรัะกลูถั�ว ผู้กัผู้ลไม ้โดย

1 อาหารัหลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มขา้วแป้ง (2) กลุ่มเนื�อสัตว์ ถั�วเมล็ดแห้ง ไข ่และนม (3) กลุ่มผู้ัก (4) กลุ่มผู้ลไม ้และ 
(5) กลุ่มนำามนั
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แนะนำาให้บัรัโิภคผู้ักและผู้ลไมใ้หไ้ด้อยา่งน้อย 400 กรัมั ต่อวัน โดยใน 400 กรัมั น่�ไมร่ัวมพชืหัวท่ี่�
ให้คารัโ์บัไฮเดรัตสงู เชน่ มนัฝุ่รัั�ง มนัสำาปะหลัง และเผู้ือก เป็นต้น

(4) สุ่ดีสุ�วุนุไข้� นุมู เนุื�อสุ่ต้ว์ุปัีก ปัลาปัานุกลาง อาหารัท่ี่�ควรับัรัโิภคในสัดส่วนปานกลาง 
คือ ไข ่นม และเนื�อสัตว์ สำาหรับััเนื�อสัตว์ แนะนำาให้บัรัโิภคเนื�อปลาและสัตว์ปีกเป็นหลัก จำากัดการั
บัรัโิภคเนื�อแดง เชน่ เนื�อหมแูละเนื�อวัว เนื�องจากเป็นเนื�อสัตว์ท่ี่�มไ่ขมนัอิ�มตัวในรัะดับัท่ี่�สงูมากกว่า
ปลาและเนื�อสัตว์ปีก

(5) ดืี�มูนุำาสุะอาดีเปั็นุหล่ก เลือกดื�มนำาท่ี่�สะอาดเป็นอันดับัแรักเพื�อให้รัา่งกายได้รับััสารันำา
อยา่งเพย่งพอ และจำากัดเครัื�องดื�มรัสหวานหรัอืท่ี่�เติมนำาตาล

(6) ได้ีสุารอาหารและพล่งงานุที�เพียั่งพอ ไมู�มูากเกินุคุวุามูจำาเปั็นุ บัรัโิภคเพื�อใหไ้ด้
สารัอาหารัและพลังงานท่ี่�เพ่ยงพอกับัความต้องการัของรัา่งกาย โดยท่ี่�ไม่มากจนเกินความจำาเป็น
สำาหรับััพัฒนาการัและการัเติบัโตของรัา่งกาย รัวมทัี่�งบัรัโิภคเพื�อให้ม่สขุภาพด่ สามารัถใช้ช่วิตได้
อยา่งคล่องแคล่วตลอดชว่งอายขุยั

(7) คุุณล่กษณะอาหารต้ามูข้้อแนุะนุำา WHO เพื�อสุุข้ภาพที�ดีี อาหารัท่ี่�บัรัโิภคควรัม่
คุณลักษณะเป็นไปตามข้อแนะนำาของ WHO (World Health Organization (WHO), 2020) 
เพื�อลดความเส่�ยงต่อโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังัท่ี่�เกิดจากอาหารั รัวมทัี่�งด่ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่
ของปรัะชากรัทัี่�วไป

ข้อแนะนำาหลักของ WHO สำาหรับััคุณลักษณะอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพสำาหรับััวัยผูู้ใ้หญ่ ได้แก่ 
(ก) บัรัโิภคผู้ัก ผู้ลไม ้พชืตรัะกลูถั�ว และธิญัพชืไมข่ดัส่ (ข) บัรัโิภคผู้ักและผู้ลไมป้รัมิาณอยา่งน้อย 
400 กรัมัต่อวัน (ปรัมิาณน่�ไม่รัวมรัวมพืชหัวท่ี่�ให้คารัโ์บัไฮเดรัตสูง) (ค) จำากัดพลังงานท่ี่�ได้จาก
นำาตาลท่ี่�เติมลงไปในอาหารัไมใ่หเ้กินรัอ้ยละ 10 ของพลังงานท่ี่�ได้จากอาหารัในแต่ละวัน (ปรัะมาณ
เท่ี่ากับันำาตาล 50 กรัมั หรัอื 12 ชอ้นชา สำาหรับััการับัรัโิภคอาหารัพลังงาน 2,000 แคลอรั่�ต่อวัน) 
(ง) จำากัดพลังงานท่ี่�ได้จากไขมนัไมใ่ห้เกินรัอ้ยละ 30 ของพลังงานท่ี่�ได้จากอาหารัในแต่ละวัน โดย
ควรับัรัโิภคไขมันไม่อิ�มตัวซึ�งพบัไดใ้นอาหารั เช่น ปลา อโวคาโด ถั�ว นำามันเมล็ดที่านตะวัน และ
นำามันถั�วเหลือง เป็นต้น หล่กเล่�ยงการับัรัโิภคไขมันอิ�มตัวท่ี่�พบัไดใ้นอาหารั เช่น เนื�อท่ี่�ม่ไขมันสูง 
เนย นำามันปาล์ม ช่ส นำามันมะพรัา้ว เป็นต้น โดยจำากัดการับัรัโิภคไขมันอิ�มตัวไม่เกิน 20 กรัมัต่อ
วัน และไมบ่ัรัโิภคไขมนัที่รัานส์ ซึ�งเป็นไขมนัชนิดท่ี่�มกัพบัในอาหารัหรัอืเบัเกอรั่�บัางชนิดท่ี่�ผู้ลิตจาก
กรัะบัวนการัอตุสาหกรัรัมและบัรัรัจสุำาเรัจ็รูัปพรัอ้มบัรัโิภค เชน่ โดนัที่ที่อด พาย พฟั้ฟ้์ เพสตรั ่และ
เวเฟ้อรัส์อดไส้ เป็นต้น (จ) จำากัดการับัรัโิภคเกลือไมเ่กิน 5 กรัมัต่อวัน และเกลือท่ี่�บัรัโิภคควรัเป็น
เกลือเสรัมิไอโอด่น

สำาหรับััขอ้แนะนำาหลักของ WHO สำาหรับััคณุลักษณะอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพสำาหรับััที่ารักและ
เด็กเล็ก นอกจากท่ี่�กล่าวมาแล้วในเรัื�องนมแม่และเรัิ�มให้อาหารัตามวัยควบัคู่ไปกับันมแม่เมื�ออาย ุ
6 เดือนขึ�นไป ยงัมข่อ้แนะนำาว่าอาหารัเด็กเล็กอายนุ้อยกว่า 2 ปี ไมค่วรัมก่ารัเติมเกลือหรัอืนำาตาล
ลงในอาหารั

(8) ไมู�มูีเชื�อจลิุนุทรยีั่์ หรอืสุารก�อโรคุ อาหารัไม่ปนเป้� อนหรัอืปนเป้� อนให้น้อยท่ี่�สดุสำาหรับัั
เชื�อจลิุนที่รัย่ก่์อโรัค สารัพษิและสารัเคมอื่�น ๆ ท่ี่�ก่อให้เกิดโรัคจากการับัรัโิภคอาหารั เชน่ สารัเคม่
ป้องกันกำาจัดแมลงศั์ตรูัพชื สารัฟ้อกขาว อะฟ้ลาที่อกซนิ และไดออกซนิ เป็นต้น
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 รููป 1.2 แนัวทั้างหล้กการของอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั

ท้ั้�มุ่า: FAO และ WHO (2019), Sustainable healthy diets - Guiding principles,  
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516648, ทั้ำาสืำาเนัาโดยได้รบ้อนัญุาตั้

1516

109

78

21

14 13

1211

56

43
อาหาร

ทีด่ตีอ่สุขภาพ
และยั่งยืน

รกัษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชและ
สัตวท์ีน่าํมาบรโิภค
ไมท่าํประมง และ
ไมล่า่สัตวเ์พ่ือเป็น
อาหารจนมากเกนิไป

ตลอดหว่งโซอ่าหาร 
ลดกา๊ซเรอืนกระจก
นา้ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
มลพิษ และเพ่ิมการใช้
ประโยชนท์ีด่นิ

ใหน้มแม่
และอาหารตามวยั

อาหารสมดลุในทกุกลุม่ 
หลากหลาย แปรรูปตา่

สัดส่วนธญัพืชไมข่ดัสี
พืชตระกลูถัว่
ผกัผลไมม้ากทีสุ่ด

สัดส่วนไข ่นม เนือ้สัตวปี์ก 
ปลา ปานกลาง

ดืม่นา้สะอาดเป็นหลกั
ไดส้ารอาหาร
และพลงังานทีเ่พียงพอ
ไมม่ากเกนิความจาํเป็น

คณุลกัษณะอาหาร
ตามขอ้แนะนาํของ WHO
เพ่ือสุขภาพทีด่ี

ไมม่เีชือ้จุลนิทรยี์
หรอืสารกอ่โรค

หลกีเลีย่งผลกระทบ
จากอาหารทีท่าํให้
เกดิความไมเ่ทา่เทยีม
ทางเพศ

ทกุคนเขา้ถงึอาหาร
ไดต้ามทีต่อ้งการ

เคารพและ
รกัษาวฒันธรรม
อาหารทอ้งถิน่

ลดการสูญเสียอาหาร
และขยะเศษอาหาร

จาํกดัการใชพ้ลาสตกิ
สําหรบับรรจุภัณฑ์
อาหาร

จาํกดัการใชฮ้อรโ์มน
และยาปฏิชวีนะ
ในการผลติอาหาร

ดา้นสุขภาพ

ดา้นผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ดา้นสังคมวฒันธรรม



13

1516

109

78

21

14 13

1211

56

43
อาหาร

ทีด่ตีอ่สุขภาพ
และยั่งยืน

รกัษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชและ
สัตวท์ีน่าํมาบรโิภค
ไมท่าํประมง และ
ไมล่า่สัตวเ์พ่ือเป็น
อาหารจนมากเกนิไป

ตลอดหว่งโซอ่าหาร 
ลดกา๊ซเรอืนกระจก
นา้ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
มลพิษ และเพ่ิมการใช้
ประโยชนท์ีด่นิ

ใหน้มแม่
และอาหารตามวยั

อาหารสมดลุในทกุกลุม่ 
หลากหลาย แปรรูปตา่

สัดส่วนธญัพืชไมข่ดัสี
พืชตระกลูถัว่
ผกัผลไมม้ากทีสุ่ด

สัดส่วนไข ่นม เนือ้สัตวปี์ก 
ปลา ปานกลาง

ดืม่นา้สะอาดเป็นหลกั
ไดส้ารอาหาร
และพลงังานทีเ่พียงพอ
ไมม่ากเกนิความจาํเป็น

คณุลกัษณะอาหาร
ตามขอ้แนะนาํของ WHO
เพ่ือสุขภาพทีด่ี

ไมม่เีชือ้จุลนิทรยี์
หรอืสารกอ่โรค

หลกีเลีย่งผลกระทบ
จากอาหารทีท่าํให้
เกดิความไมเ่ทา่เทยีม
ทางเพศ

ทกุคนเขา้ถงึอาหาร
ไดต้ามทีต่อ้งการ

เคารพและ
รกัษาวฒันธรรม
อาหารทอ้งถิน่

ลดการสูญเสียอาหาร
และขยะเศษอาหาร

จาํกดัการใชพ้ลาสตกิ
สําหรบับรรจุภัณฑ์
อาหาร

จาํกดัการใชฮ้อรโ์มน
และยาปฏิชวีนะ
ในการผลติอาหาร

ดา้นสุขภาพ

ดา้นผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ดา้นสังคมวฒันธรรม



(9) ต้ลอดีห�วุงโซ่�อาหารลดีก๊าซ่เรอืนุกระจก นุำา ไนุโต้รเจนุ ฟอสุฟอรสุ่ มูลพิษ และเพิ�มู
การใช้ปัระโยั่ชน์ุที�ดิีนุ โดยในที่กุขั�นตอนตั�งแต่ผู้ลิตจนบัรัโิภคอาหารั ลดการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก 
ลดปรัมิาณการัใช้นำา ลดปรัมิาณไนโตรัเจนและฟ้อสฟ้อรัสัท่ี่�มาจากปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยเคม ่และลด
มลพิษอื�น ๆ ท่ี่�เกิดขึ�นในห่วงโซ่อาหารั เพื�อให้สามารัถรักัษารัะดับัมลภาวะเหล่าน่�ใหไ้ด้ตามค่าเป้า
หมาย นอกจากน่�ควรัเพิ�มการัใช้ปรัะโยชน์ท่ี่�ดินและที่รัพัยากรับันท่ี่�ดิน ซึ�งรัวมทัี่�งดิน นำา สัตว์และ
พืช เพื�อเพิ�มปรัะสิที่ธิภิาพการัผู้ลิตให้เกิดปรัะโยชน์ที่างเศ์รัษฐกิจและสังคม แต่ในขณะเด่ยวกัน
ต้องรักัษาสภาพของรัะบับันิเวศ์และที่รัพัยากรับันท่ี่�ดินให้ยงัคงสนับัสนนุการัผู้ลิตในรัะยะยาวได้

(10) รก่ษาคุวุามูหลากหลายั่ทางพ่นุธุกรรมูพืชและสุ่ต้ว์ุที�นุำามูาบรโิภคุ ไมู�ทำาปัระมูงและไมู�
ล�าสุ่ต้ว์ุเพื�อเป็ันุอาหารจนุมูากเกินุไปั รักัษาความหลากหลายที่างพันธุิกรัรัมของทัี่�งพันธุิพ์ืช พันธุิ์
ปศ์สัุตว์ พนัธุิสั์ตว์นำา ความหลากหลายของชนิดอาหารัท่ี่�เก็บัเก่�ยวได้จากปา่ รัวมทัี่�งไมท่ี่ำาการัปรัะมง
แบับัที่ำาลายล้าง และไมล่่าสัตว์เพื�อนำามาเป็นอาหารัในปรัมิาณท่ี่�มากจนเกินไป

(11) จำาก่ดีการใช้ฮอรโ์มูนุและยั่าปัฏิิชีวุนุะในุการผู้ลิต้อาหาร จำากัดการัใช้ฮอรัโ์มนเรัง่
การัเจรัญิเติบัโตและยาปฏิิช่วนะในการัผู้ลิตสัตว์ ทัี่�งปศ์ุสัตว์และสัตว์นำา เพื�อลดอันตรัายจากการั
ตกค้างโดยตรังของสารัเคมเ่หล่าน่�ในเนื�อสัตว์ซึ�งเป็นปัจจัยเส่�ยงของโรัคเรัื�อรังั เชน่ โรัคมะเรัง็ และ
ยงัเปน็การัลดปัญหาการัดื�อยาปฏิิชว่นะจากการัปนเป้� อนยาปฏิิชว่นะในอาหารัโดยตรังและปนเป้� อน
ในสิ�งแวดล้อมจากของเส่ยท่ี่�ปล่อยออกจากฟ้ารัม์ปศ์สัุตว์และฟ้ารัม์เพาะเล่�ยงสัตว์นำา

(12) จำาก่ดีการใช้พลาสุติ้กสุำาหรบ่บรรจุภ่ณฑ์์อาหาร ลดการัใช้พลาสติกแบับัครัั�งเด่ยวทิี่�ง
ทัี่�งสำาหรับัับัรัรัจภัุณฑ์อาหารัสดและอาหารัแปรัรูัป รัวมทัี่�งบัรัรัจภัุณฑ์ท่ี่�ที่ำาจากวัสดปุรัะเภที่อื�น เชน่ 
โฟ้ม ท่ี่�ไมย่อ่ยสลาย

(13) ลดีการสุูญเสีุยั่อาหารและข้ยั่ะเศษอาหาร ลดการัสูญเส่ยอาหารัท่ี่�เกิดขึ�นตลอดห่วง
โซอ่าหารั การัสญูเส่ยอาหารัเกิดขึ�นได้เกือบัที่กุรัะยะ ตั�งแต่การัเก็บัเก่�ยว การัตัดแต่ง การักรัะจาย
ขนส่ง การัเก็บัรักัษา การัเตรัย่มปรุังปรัะกอบั รัวมทัี่�งลดและจัดการัขยะเศ์ษอาหารัหลังจากการั
บัรัโิภคแล้วอยา่งถกูวิธิ ่เชน่ การันำาไปที่ำาปุ๋ยหมกั

(14) เคุารพและรก่ษาวุ่ฒินุธรรมูอาหารท้องถิึ�นุ เคารัพวัฒนธิรัรัมอาหารัท้ี่องถิ�น ทัี่�งวิธิก่ารั
ปรุังปรัะกอบัอาหารั ความรูัภ้มูิปัญญา รูัปแบับัการับัรัโิภค และให้คณุค่ากับัวิธิก่ารัหาอาหารั การั
ผู้ลิต และบัรัโิภคตามแต่บัรับิัที่ของท้ี่องถิ�น

(15) ทกุคุนุเข้้าถึึงอาหารได้ีต้ามูที�ต้้องการ อาหารัควรัต้องเป็นปัจจัยพื�นฐานท่ี่�ที่กุคนเข้าถึง
ได้ตามความจำาเป็นท่ี่�ส่งเสรัมิใหเ้กิดสขุภาพท่ี่�ด่ ไมว่่าเป็นเพศ์ ชว่งวัย หรัอืสถานะที่างเศ์รัษฐกิจและ
สังคมใด หากปรัะชากรักลุ่มใดมข่อ้จำากัดในการัเขา้ถึงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ เปน็หน้าท่ี่�ของภาครัฐัท่ี่�
ต้องจัดหาให้ตามสิที่ธิมินษุยชนขั�นพื�นฐาน

(16) หลีกเลี�ยั่งผู้ลกระทบจากอาหารที�ทำาใหเ้กิดีคุวุามูไมู�เท�าเทียั่มูทางเพศ ในปรัะเที่ศ์ท่ี่�กำาลัง
พฒันาผูู้้หญงิมส่่วนอยา่งมากท่ี่�เก่�ยวขอ้งทัี่�งในการัผู้ลิตอาหารัในภาคการัเกษตรั และการัเตรัย่มปรุัง
ปรัะกอบัอาหารัให้กับัสมาชิกภายในครัวัเรัอืน อย่างไรัก็ตามยังม่ความไม่เท่ี่าเท่ี่ยมกันในการัเข้า
ถึงอาหารัของผูู้้หญิงในบัางปรัะเที่ศ์ บัางสถานะที่างสังคม หรัอืบัางวัฒนธิรัรัม ดังนั�นจึงส่งผู้ลกรัะ
ที่บัจากอาหารัท่ี่�อาจที่ำาให้เกิดความไม่เท่ี่าเท่ี่ยมที่างเพศ์ โดยเฉพาะท่ี่�เก่�ยวกับัช่วงเวลาท่ี่�ใชใ้นการั
ซื�อหาและการัปรุังปรัะกอบั ไมว่่าจะเป็นนำา อาหารั หรัอืเชื�อเพลิงสำาหรับััหุงต้ม และส่งเสรัมิหรัอืลด
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อุปสรัรัคเพื�อที่ำาให้ผูู้้หญิงสามารัถเข้าถึงอาหารัได้อย่างเพ่ยงพอ เป็นอาหารัท่ี่�ม่โภชนาการัด่ และ
ปลอดภัยได้อยา่งเสมอภาคเท่ี่าเท่ี่ยม

หากต้องการัเหน็เปน็รูัปธิรัรัมว่าอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืควรัจะมลั่กษณะเปน็เชน่ไรั เมนู
ใดบ้ัางท่ี่�เรัาบัรัโิภคแล้วด่ต่อสขุภาพและส่งเสรัมิให้เกิดความยั�งยนื กรัรัมาธิกิารั EAT-LANCET (EAT 
LANCET Commission)2 เสนอสัดส่วนการับัรัโิภคและชนิดอาหารัในจานอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยนืในวัยผูู้ใ้หญแ่สดงดังรูัป 1.3 โดยในหนึ�งจานควรัจะปรัะกอบัด้วยผู้ักและผู้ลไมใ้นปรัมิาณครัึ�ง
หนึ�ง ส่วนอ่กครัึ�งหนึ�งเน้นให้บัรัโิภคธิญัพืชไม่ขัดส่ โปรัต่นท่ี่�มาจากถั�ว นำามันจากพืชท่ี่�ม่กรัดไขมัน
ไมอิ่�มตัว (unsaturated plant oil) เชน่ นำามนัมะกอก นำามนัรัำาขา้ว ในสัดส่วนลดหลั�นลงมาตาม
ลำาดับั โดยอาจมสั่ดส่วนโปรัต่นจากเนื�อสัตว์ได้นิดหน่อย อยา่งไรัก็ตามสัดส่วนการับัรัโิภคดังกล่าว
เป็นขอ้แนะนำาเฉพาะวัยผูู้ใ้หญเ่ท่ี่านั�นและไมแ่นะนำาสำาหรับััเด็ก โดยเฉพาะอาหารัท่ี่�มาจากสัตว์ ซึ�ง
เปน็แหล่งสำาคัญของสารัอาหารัท่ี่�มค่วามจำาเปน็ต่อพฒันาการัและการัเจรัญิเติบัโตของรัา่งกายเด็ก 
เชน่ โปรัต่น แคลเซย่ม ธิาตเุหล็ก และวิตามนิบั่ 2 เป็นต้น (สำานักโภชนาการั กรัมอนามยั, 2558)

2 EAT LANCET Commission เป็นเครัอืข่ายของนักวิชาการั นักเคลื�อนไหว และคณาจารัย์จากองค์กรัและมหาวิที่ยาลัย
ต่าง ๆ ทัี่�วโลกรัวม 16 ปรัะเที่ศ์ นำาโดย Stordalen Foundation, Stockholm Resilience Centre และ Wellcome Trust 
โดยม่จุดมุ่งหมายเพื�อผู้ลักดันให้รัะบับัอาหารัทัี่�วโลกเกิดการัเปล่�ยนแปลงสู่รัะบับัท่ี่�ม่ความยุติธิรัรัม ม่ความยั�งยืน เป็น
รัะบับัท่ี่�สามารัถผู้ลิตอาหารัท่ี่�ทัี่�งด่ต่อสขุภาพและด่ต่อโลก และให้กับัคนที่กุคนบันโลกใบัน่�อยา่งเสมอภาคกัน

เนื้อวัว แกะ และหมู

เนื้อไก่
ไข่ ปลา

ถั่วเมล็ดแห้ง

ถั่วเปลือกแข็ง

น้าตาลเคร่ืองปรุงรสน้าตาลเคร่ืองปรุงรส

น้ามันจากพืชที่มีกรดไขมันอ่ิมตัวน้ามันจากพืชที่มีกรดไขมันอ่ิมตัว

โปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืช

โปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากสัตว์

ผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์จากนม

ผักประเภทราก หวัผักประเภทราก หวั

ธญัพืชไม่ขัดสีธญัพืชไม่ขัดสี

 รููป 1.3 ส้ืดสื�วนัและชุนัดิอาหารของจุานัอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั

ท้ั้�มุ่า: EAT LANCET Commission (2021)
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1.2.2  คุำานุิยั่ามูและแนุวุทางการบรโิภคุอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ 
ในุต้�างปัระเทศ

เมื�อพิจารัณาจากทัี่�ง 3 ด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้าน
ผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมวัฒนธิรัรัม ตามแนวที่างหลักการัท่ี่�ใหไ้วโ้ดย FAO และ 
WHO ในด้านสขุภาพ ปรัะเที่ศ์ส่วนใหญม่ก่ารักำาหนดขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ (food-
based dietary guideline, FBDG) ซึ�งเปน็ขอ้ปฏิิบัติัท่ี่�เหมาะสมกับัแบับัแผู้นการับัรัโิภคอาหารั และ
สามารัถนำาไปสู่การัแกไ้ขปัญหาภาวะที่างโภชนาการัและสุขภาพท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการับัรัโิภคอาหารั
ท่ี่�เกิดขึ�นกับัปรัะชากรัในปรัะเที่ศ์นั�น ๆ โดยจากฐานข้อมูลของ FAO ท่ี่�ได้รัวบัรัวมข้อปฏิิบััติการักิน
อาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่จากปรัะเที่ศ์ต่าง ๆ ทัี่�วโลก ในชว่งปี ค.ศ์. 2013-2014 พบัม ่90 ปรัะเที่ศ์ท่ี่�ม่
ข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ และเมื�อนำาข้อปฏิิบััติฯ มาวิเครัาะห์ในแต่ละองค์ปรัะกอบั
ยอ่ยของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพตามขอ้แนะนำาของ WHO (World Health Organization (WHO), 
2020) ข้อปฏิิบััติฯ ท่ี่�ปรัะเที่ศ์ส่วนใหญ่แนะนำาตรังกันและตรังกับัข้อแนะนำาของ WHO คือ การั
บัรัโิภคให้หลากหลาย การับัรัโิภคผัู้ก ผู้ลไม ้ถั�วเมล็ดแหง้ (legume)3 และเนื�อสัตว์ จำากัดการับัรัโิภค
นำาตาล เกลือ และไขมนั ส่วนขอ้แนะนำาของ WHO สำาหรับััการับัรัโิภคธิญัพชืไมข่ดัส่ ถั�วเปลือกแขง็ 
(nut) และนำามนัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพนั�น พบัว่าขอ้ปฏิิบัติัฯ ของปรัะเที่ศ์ต่าง ๆ มค่วามแตกต่างหลากหลาย
ค่อนขา้งมาก (Herforth et al., 2019)

สำาหรับััด้านผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมและวัฒนธิรัรัมของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยนื เรัิ�มมห่ลายปรัะเที่ศ์ท่ี่�รัะบัคุำาแนะนำาในการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�คำานึงถึงด้านเหล่าน่�ของความ
ยั�งยืนนอกเหนือจากด้านสุขภาพและโภชนาการัรัวมอยู่ในข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ 
เชน่ ปรัะเที่ศ์บัรัาซลิและแคนาดา

ในข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ของปรัะเที่ศ์บัรัาซิลฉบัับัล่าสุดท่ี่�ออกมาในปี 
ค.ศ์. 2014 ม่คำาแนะนำาในการัเลือกอาหารัท่ี่�กล่าวถึงความเท่ี่าเท่ี่ยมกันที่างสังคมและผู้ลกรัะที่บั
สิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิดจากการับัรัโิภคอาหารัตามขอ้ความท่ี่�แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า

“แหล่งท่ี่�มาและแบบแผนในการบรโิภคือาหารจำาพวกข้าว ถ่�วเมล็ดีแห้ง ข้าวโพดี ม่น
สุำาปะหล่ง ม่นฝร่�ง ผ่ก และผลไม้ ก่อให้เกิดีประโยั่ชน์ที่างด้ีานสุ่งคืม เนื�องจากสุน่บสุนุน
เกษต่รกรรมแบบคืรอบคืรว่ เศรษฐกิจชุมชน ที่ำาใหม่้คืวามเปน็อยู่ั่ท่ี่�ก่อเกิดีคืวามเปน็นำาหนึ�ง

3 คำาว่าถั�วในภาษาไที่ยเป็นการัเรัย่กชื�อสั�น ๆ ของพืชท่ี่�อยู่ในวงศ์์ Leguminosae โดยม่ชื�อสามัญภาษาอังกฤษใช้คำาว่า 
legume อย่างไรัก็ตามหากจะเรัย่กให้ถกูต้องตามหลักวิชาการั ถั�วกลุ่มน่�ต้องเรัย่กว่า “ถั�วเมล็ดแหง้” ซึ�งมลั่กษณะในหนึ�ง
ฝุ่ักปรัะกอบัด้วยหลายเมล็ด และมกันำาเมล็ดแห้งมาปรัะกอบัอาหารั ถั�วในกลุ่มน่� เชน่ ถั�วเหลือง ถั�วลิสง ถั�วเขย่ว และถั�ว
แดง เป็นต้น ส่วนคำาว่า bean เป็นคำาท่ี่�ใชเ้รัย่กเฉพาะส่วนท่ี่�เป็นเมล็ด ในขณะท่ี่� legume เป็นคำาท่ี่�ใชเ้รัย่กพชืทัี่�งต้นท่ี่�อยู่
ในกลุ่มถั�วเมล็ดแหง้ ยงัมถั่�วอ่กกลุ่มหนึ�งท่ี่�คนไที่ยเรัย่กสั�น ๆ ว่าถั�วเชน่กัน แต่ชื�อเต็ม คือ “ถั�วเปลือกแขง็” ในภาษาอังกฤษ
ใชค้ำาว่า nut โดยเป็นพืชท่ี่�อยูว่งศ์์ Lecythidaceae ซึ�งมลั่กษณะเด่นคือในหนึ�งฝุ่ักมเ่พย่งหนึ�งหรัอืสองเมล็ด และฝุ่ักแขง็
กว่าถั�วเมล็ดแห้ง ถั�วในกลุ่มน่� ได้แก่ อัลมอนด์ พสิที่าชโิอ วอลนัที่ และแมคาเดเมย่ เป็นต้น
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ใจเด่ียั่วของผู้คืนในชุมชน นอกจากน่�ย่ั่งสุน่บสุนุนคืวามหลากหลายั่ที่างช่วภาพ และลดี
ผลกระที่บสิุ�งแวดีล้อมท่ี่�เกิดีจากการผลิต่และการกระจายั่อาหาร”

—Ministry of Health of Brazil, 2014, p. 31

สำาหรับััปรัะเที่ศ์แคนาดา ข้อปฏิิบัติัการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ฉบัับัล่าสดุต่พมิพเ์ผู้ยแพรัใ่นปี 
ค.ศ์. 2019 โดยตามขอ้ปฏิิบััติฯ มก่ารัแจกแจงอธิบิัายผู้ลท่ี่�เกิดขึ�นทัี่�งในด้านโภชนาการั วัฒนธิรัรัม 
ความสมดลุของพลังงานท่ี่�ได้จากอาหารั และผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อม ตัวอยา่งขอ้ปฏิิบััติฯ ท่ี่�ส่ง
ผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิดจากการัเลือกบัรัโิภคอาหารัแปลจากขอ้ความภาษาอังกฤษดังน่�

“ถึงแม้ว่าแนวที่างการบรโิภคือาหารของแคืนาดีาคืำานึงถึงผลท่ี่�เกิดีก่บสุุขภาพเป็นหล่ก 
อย่ั่างไรก็ต่ามการปฏิิบ่ติ่ต่ามแนวที่างท่ี่�ระบุในรายั่งานฉบ่บน่�อาจสุ่งผลให้เกิดีประโยั่ชน์
ที่างด้ีานสิุ�งแวดีล้อมขึ�นได้ี ต่่วอย่ั่างเช่น ม่หล่กฐานท่ี่�แสุดีงให้เห็นว่าการบรโิภคือาหารจาก
พืชเป็นหล่กและลดีการบรโิภคือาหารท่ี่�มาจากสุ่ต่ว์สุามารถลดีผลกระที่บที่างสิุ�งแวดีล้อม
ลงได้ี ประโยั่ชน์อย่ั่างอื�นท่ี่�อาจจะเกิดีขึ�นรวมไปถึงการอนรุก่ษ์ดิีน นำา และอากาศ”

—Health Canada, 2019, p. 15

นอกจากตัวอย่างของปรัะเที่ศ์บัรัาซิลและแคนาดา มก่ารัศึ์กษาท่ี่�นำาเอาขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารั
เพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ในปรัะเที่ศ์รัายได้สงูจำานวน 29 ปรัะเที่ศ์ มาวิเครัาะห์ผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมจาก
การับัรัโิภคอาหารัตามข้อปฏิิบััติฯ ซึ�งขอ้ค้นพบัจากการัศึ์กษาแสดงให้เห็นว่าหากขอ้ปฏิิบัติัฯ แนะนำา
ใหบ้ัรัโิภคผู้กั ผู้ลไม ้ธิญัพชืไมข่ดัส่ และถั�ว เปน็หลัก ลดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�มาจากเนื�อสัตว์ มค่วาม
เป็นไปได้อย่างมากท่ี่�สามารัถลดปรัมิาณการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกและเพิ�มการัใช้ปรัะโยชน์จาก
ท่ี่�ดิน (land use) พรัอ้มไปกับัสขุภาพท่ี่�ด่ขึ�น ถึงแมว่้าอาจจะไมไ่ด้ลดปรัมิาณและมลพษิท่ี่�เกิดจาก
การัใชน้ำาเพื�อการัผู้ลิตก็ตาม (Steenson & Buttriss, 2021)

1.2.3  คุำานุิยั่ามูและแนุวุทางการบรโิภคุอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ 
โดียั่หนุ�วุยั่งานุข้องปัระเทศไทยั่

ส่วนของปรัะเที่ศ์ไที่ย หน่วยงานท่ี่�ใหค้ำานิยามและแนวที่างการับัรัโิภคอาหารัเพื�อการัมส่ขุภาพ
ท่ี่�ด่ท่ี่�เหมาะสำาหรับััคนไที่ย คือ กรัมอนามัย กรัะที่รัวงสาธิารัณสุข โดยกรัมอนามัยแนะนำาการักิน
อาหารัสำาหรับััคนไที่ยไวใ้น “ธิงโภชนาการั” ซึ�งอธิบิัายถึงสัดส่วนอาหารัในแต่ละกลุ่ม ทัี่�ง 5 กลุ่ม ชนิด
และปรัมิาณของอาหารัท่ี่�ควรักินในแต่ละวัน ขอ้แนะนำาการับัรัโิภคเครัื�องดื�มและเครัื�องปรุังรัส โดย
กรัมอนามยัได้ออกธิงโภชนาการัสำาหรับััแต่ละกลุ่มวัย (กรัมอนามยั กรัะที่รัวงสาธิารัณสขุ, 2552) 
นอกจากน่�ยงัมข่อ้ปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่จำานวน 9 ข้อ หรัอืท่ี่�เรัย่กว่า “โภชนบััญญติั” 
ฉบัับัล่าสดุปี พ.ศ์. 2564 มก่ารัปรับััปรุังให้ทัี่นกับัสถานการัณ์สขุภาพและพฤติกรัรัมการับัรัโิภคของ
คนไที่ย (กรัมอนามยั กรัะที่รัวงสาธิารัณสขุ, 2564) ดังน่�
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(1) กินอาหารัครับัที่กุกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้หลากหลายในปรัมิาณท่ี่�แนะนำาตามธิงโภชนาการั 
และหมั�นดแูล นำาหนักตัว และรัอบัเอว (เฉพาะวัยที่ำางานและผูู้้สงูอาย)ุ และส่วนสงู (เฉพาะเด็ก)

(2) กินขา้วเปน็หลัก เน้นขา้วกล้อง ขา้วขดัส่น้อย สลับักับัอาหารัปรัะเภที่แปง้บัา้งเปน็บัางมื�อ
(3) กินปลา ไข ่เนื�อสัตว์ไมติ่ดมนั ถั�วเมล็ดแห้งและผู้ลิตภัณฑ์เป็นปรัะจำา
(4) กินผู้ักให้มาก กินผู้ลไมเ้ป็นปรัะจำา และหลากส่ หล่กเล่�ยงผู้ลไมร้ัสหวานจัด
(5) ดื�มนมรัสจืด และกินอาหารัท่ี่�เป็นแหล่งแคลเซย่มอื�น ๆ
(6) หล่กเล่�ยงอาหารัไขมนัสงู หวานจัด เค็มจัด ใหใ้ชเ้ครัื�องปรุังรัสเค็มเสรัมิไอโอด่น
(7) กินอาหารัท่ี่�สะอาด ปลอดภัย และปรุังสกุใหม ่ๆ ไมกิ่นอาหารัสกุ ๆ ดิบั ๆ
(8) ดื�มนำาสะอาดให้เพย่งพอ หล่กเล่�ยงเครัื�องดื�มรัสหวาน ชา กาแฟ้ และนำาอัดลม
(9) งดหรัอืหล่กเล่�ยงอาหารัหมกัดอง และเครัื�องดื�มท่ี่�มแ่อลกอฮอล์
จะเห็นได้ว่าขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่สำาหรับััคนไที่ยและธิงโภชนาการัใกล้เค่ยง

มากเมื�อเท่ี่ยบักับัคำานิยามและแนวที่างหลักการัของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืในด้านสขุภาพ
ท่ี่�แนะนำาโดย FAO และ WHO ส่วนท่ี่�แตกต่างกันม่เพ่ยงข้อปฏิิบััติฯ ท่ี่�เน้นในเรัื�องการังดหรัอืลด
เครัื�องดื�มแอลกอฮอล์ อาจเก่�ยวเนื�องด้วยอัตรัาการัดื�มเครัื�องดื�มแอลกอฮอล์ในสังคมไที่ยท่ี่�สงู โดย
เฉพาะในเพศ์ชาย และเป็นปัญหาและปัจจัยเส่�ยงท่ี่�สำาคัญของการัเกิดโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังัและการั
เส่ยชวิ่ตในปรัะเที่ศ์ไที่ยตลอดชว่งสองที่ศ์วรัรัษท่ี่�ผู้า่นมา (Nontarak, Geater, Assanangkornchai, 
& Aekplakorn, 2021) จึงมค่วามจำาเป็นท่ี่�ต้องให้ความสำาคัญมากเป็นพเิศ์ษ

ข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ของปรัะเที่ศ์ไที่ยและธิงโภชนาการัเน้นท่ี่�การับัรัโิภค
อาหารัเพื�อใหไ้ดโ้ภชนาการัท่ี่�เหมาะสมและเกิดสขุภาพท่ี่�ด่เป็นหลัก ยงัไมม่ค่ำาแนะนำาในรัะดับับัคุคล
ท่ี่�เก่�ยวกับัการับัรัโิภคอาหารัในด้านผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมวัฒนธิรัรัม อย่างไรั
ก็ตามปรัะเที่ศ์ไที่ยมแ่นวโน้มของการัให้ความสำาคัญของรัะบับัอาหารัท่ี่�มั�นคงและยั�งยนืมากขึ�นเพื�อ
ใหค้นในปรัะเที่ศ์ได้มอ่าหารัท่ี่�มค่ณุภาพ ปลอดภัยเพย่งพอ และทัี่�วถึงต่อการับัรัโิภคทัี่�งในภาวะปกติ
และภาวะฉกุเฉิน โดยไมไ่ด้มุง่เน้นไปท่ี่�ตัวอาหารัเพย่งอยา่งเด่ยว แต่เน้นความมั�นคงยั�งยนืสำาหรับััท่ี่�มา
ของอาหารัตั�งแต่ชว่งผู้ลิตตลอดกรัะบัวนการัจนถึงมอืผูู้บ้ัรัโิภค ตามท่ี่�ปรัากฏิอยูใ่นแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรั์
รัะดับัปรัะเที่ศ์ ไม่ว่าจะเป็นยุที่ธิศ์าสตรัช์าติ 20 ปี แผู้นพัฒนาเศ์รัษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบัับั
ท่ี่� 12 (พ.ศ์. 2560-2564) (สำานักงานคณะกรัรัมการัพฒันาการัเศ์รัษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานัก
นายกรัฐัมนตรั,่ 2559) และรัา่งฉบับััท่ี่� 13 (พ.ศ์. 2566-2570) (สำานักงานคณะกรัรัมการัพฒันาการั
เศ์รัษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำานักนายกรัฐัมนตรั,่ ไม่ปรัากฏิปีท่ี่�พิมพ.์) รัวมทัี่�งกรัอบัยุที่ธิศ์าสตรั์
การัจัดการัด้านอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย (สำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัแห่งชาติ, 2561) ดังจะ
ได้กล่าวเพิ�มเติมในหัวขอ้ 1.3
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1.3   เร�กิำ�ล่งัมุง่ไปทศิท�งไหนำ เพื�อให�มทีั�งอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ

1.3.1  เปั้าหมูายั่ในุระด่ีบโลก 
ที�เกี�ยั่วุข้้องก่บอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ

จากในอด่ตท่ี่�นานาปรัะเที่ศ์ทัี่�วโลก รัวมทัี่�งองค์กรัรัะหว่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�เก่�ยวข้องด้านอาหารั 
การัเกษตรั และสุขภาพได้กำาหนดเป้าหมายเพื�อให้คนได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ โดยมุ่งหวัง
ใหค้นที่กุวัยมภ่าวะโภชนาการัท่ี่�เหมาะสม แนวโน้มในชว่งที่ศ์วรัรัษท่ี่�ผู้า่นมานอกจากต้องดำาเนินการั
อย่างต่อเนื�องเพื�อให้บัรัรัลุเป้าหมายของการัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและแกไ้ขภาวะทีุ่พโภชนาการั 
(malnutrition) ในรูัปแบับัต่าง ๆ ยงัเห็นการัเปล่�ยนแปลงท่ี่�ชดัเจนของการัขยายขอบัเขตการัที่ำางาน
โดยมุง่ผู้ลักดันให้อาหารัท่ี่�เรัาบัรัโิภคนำาไปสู่ความยั�งยนืในที่กุมติิอ่กด้วย ดังนั�นการัท่ี่�มทั่ี่�งอาหารัท่ี่�ด่
ต่อสขุภาพและสนับัสนนุใหเ้กิดความยั�งยนืจึงเปน็หมดุหมายท่ี่�องค์กรัรัะหว่างปรัะเที่ศ์ มุง่มั�นรัว่มกัน
เพื�อให้บัรัรัลเุป้าหมายดังกล่าว

เมื�อพจิารัณาเป้าหมายรัะดับัโลกท่ี่�จะพาเรัาไปสู่การัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืสำาหรับัั
การับัรัโิภค เป้าหมายชุดแรักท่ี่�ม่ความเก่�ยวข้องคือ เป้าหมายการัพัฒนาท่ี่�ยั�งยืน (Sustainable 
Development Goal, SDG) ถึงแมไ้มม่ก่ารัตั�งเปา้หมายด้านอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืไว้อยา่ง
ชดัเจนภายใต้เปา้หมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนื แต่การัมค่วามมั�นคงที่างสขุภาพจากการัได้รับััอาหารัท่ี่�ด่
นับัเป็นพื�นฐานและกลไกสำาคัญท่ี่�นำาไปสูก่ารับัรัรัลเุปา้หมายการัพัฒนาอยา่งยั�งยนืเกือบัที่กุเปา้หมาย 
(Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition, 2019) อย่างไรัก็ตามจาก
ทัี่�งหมด 17 เป้าหมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนื เป้าหมายท่ี่� 2 (SDG 2: Zero Hunger) เป็นเป้าหมายท่ี่�ม่
ความสัมพันธิเ์ก่�ยวข้องโดยตรังกับัการัเกิดผู้ลลัพธิข์องการัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนมาก
ท่ี่�สดุ โดยเปา้หมายน่�มุง่ยติุความหิวโหย บัรัรัลคุวามมั�นคงที่างอาหารั และยกรัะดับัโภชนาการัและ
ส่งเสรัมิเกษตรักรัรัมท่ี่�ยั�งยนื โดยภายใต้เป้าหมายท่ี่� 2 น่� เมื�อใชค้ำานิยามและแนวที่างหลักการัของ
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืของ FAO และ WHO ตามท่ี่�อธิบิัายไวใ้นหัวขอ้ 1.2 มาพจิารัณา ม่
เปา้ปรัะสงค์ (target) รัวมทัี่�งกรัอบัรัะยะเวลาดำาเนินการัท่ี่�เก่�ยวขอ้งแสดงดังกล่อง 1.1 นอกจากเปา้
หมายท่ี่� 2 แล้ว เกินกว่าครัึ�งหนึ�งของเปา้หมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนืมค่วามเก่�ยวขอ้งกับัความมั�นคงที่าง
อาหารัและโภชนาการั ได้แก่ เป้าหมายท่ี่� 1 ลดความยากจน (Goal 1: No poverty) เป้าหมายท่ี่� 5 
บัรัรัลคุวามเท่ี่าเท่ี่ยมรัะหว่างเพศ์ (Goal 5: Gender Equality) เปา้หมายท่ี่� 6 การัจัดใหม้น่ำาสะอาด
และสุขอนามัยสำาหรับััทีุ่กคน (Goal 6: Clean water and sanitation) เป้าหมายท่ี่� 12 การัผู้ลิต
และการับัรัโิภคท่ี่�ยั�งยนื (Goal 12: Responsible production and consumption) และเป้าหมาย
ท่ี่� 13 การัรับััมอืกับัการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ (Goal 13: Climate action) (Fanzo, 2019)

เปา้หมายรัะดับัโลกอ่กชดุหนึ�งท่ี่�มุง่ไปสู่การัได้บัรัโิภคอาหารัสขุภาพและยั�งยนืถกูกำาหนดโดย
องค์การัอนามยัโลก โดยเป็นค่าเป้าหมายด้านโภชนาการัรัะดับัโลก (Global Nutrition Targets) 
ซึ�งม่ทัี่�งหมด 6 เป้าหมาย เน้นท่ี่�การับัรัรัลภุาวะโภชนาการัท่ี่�เหมาะสมในแม่และเด็ก ได้แก่ (1) ลด
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ภาวะซ่ด (anemia) ในผูู้้หญิง (2) การัลดภาวะเต่�ย (stunting) ในเด็กอายุตำากว่า 5 ปี (3) ลด
ภาวะนำาหนักแรักคลอดตำา (low birth weight) (4) ลดภาวะผู้อม (wasting) ในเด็ก (5) ภาวะนำา
หนักเกิน (overweight) ในเด็กไมเ่พิ�มขึ�น และ (6) เพิ�มอัตรัาการัเล่�ยงลกูด้วยนมแมอ่ยา่งเด่ยวใน
ช่วง 6 เดือนแรัก นอกจากน่�องค์การัอนามยัโลกยงัได้กำาหนดค่าเป้าหมายรัะดับัโลกสำาหรับััโรัคไม่
ติดต่อเรัื�อรังั (Global Targets for Non-communicable Diseases) ในกลุ่มน่�จากทัี่�งหมด 9 เป้า
หมาย ม ่3 เปา้หมายท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัอาหารัและโภชนาการั ได้แก่ ลดการับัรัโิภคโซเด่ยมและเกลือ ลด
อบุััติการัณ์โรัคความดันโลหิตสงู (high blood pressure) และยบััยั�งการัเพิ�มขึ�นของโรัคเบัาหวาน
และโรัคอ้วน (diabetes และ obesity) โดยทัี่�งค่าเป้าหมายด้านโภชนาการัรัะดับัโลกและค่าเป้า
หมายรัะดับัโลกสำาหรับััโรัคไมติ่ดต่อเรัื�อรังักำาหนดกรัอบัรัะยะเวลาไว้ท่ี่�ป ีพ.ศ์. 2568 ถึงแมอ้าหารัท่ี่�
ยั�งยนืจะไมป่รัากฏิอยา่งชดัเจนในเปา้หมายด้านโภชนาการัขององค์การัอนามยัโลก อยา่งไรัก็ตามใน
รัายงานเล่มล่าสดุ Global Nutrition Report 2021 นอกจากม่การัวิเครัาะห์ถึงความก้าวหน้าของ
การับัรัรัลเุป้าหมายเหล่าน่� ยังม่บัที่หนึ�งในรัายงานท่ี่�กล่าวถึงผู้ลกรัะที่บัต่อสขุภาพและสิ�งแวดล้อม
จากการับัรัโิภคอาหารัทัี่�วโลก ซึ�งสะท้ี่อนให้เหน็แนวโน้มความเชื�อมโยงและผู้นวกรัวมอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและความยั�งยนืเขา้ด้วยกัน (Global Nutrition Report, 2021a)

กล่่อง 1.1  เป�าหมุ่ายการพ้ฒนัาท้ั้�ย้�งยืนัท้ั้� 2 และเป�าประสืงค์ 

ท้ั้�เก้�ยวข้องก้บการบรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั

เป้าหมายที่่� 2 ยั่ติุ้คุวุามูหวิุโหยั่ บรรลคุุวุามูมู่�นุคุงทางอาหารและยั่กระด่ีบโภชนุาการและสุ�งเสุรมิู
เกษต้รกรรมูที�ยั่่�งยั่นืุ

2.1 ยติุความหวิโหยและสรัา้งหลักปรัะกันใหท้ี่กุคน โดยเฉพาะท่ี่�ยากจนและอยูใ่นภาวะเปรัาะบัางอันรัวมถึงที่ารักได้
เขา้ถึงอาหารัท่ี่�ปลอดภัย มโ่ภชนาการัและเพย่งพอตลอดทัี่�งปี ภายในปี พ.ศ์. 2573

2.2 ยติุภาวะที่พุโภชนาการัทุี่กรูัปแบับัและแกไ้ขปัญหาความต้องการัสารัอาหารัของหญิงวัยรุัน่หญงิตั�งครัรัภ์และให้
นมบัุตรั และผูู้้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ์. 2573 รัวมถึงบัรัรัลุเป้าหมายท่ี่�ตกลงรัว่มกันรัะหว่างปรัะเที่ศ์ว่าด้วยภาวะ
แครัะแกรัน็และผู้อมแห้งในเด็กอายตุำากว่า 5 ปี ภายในปี พ.ศ์. 2568

2.3 เพิ�มผู้ลิตภาพที่างการัเกษตรัและรัายได้ของผูู้้ผู้ลิตอาหารัรัายเล็ก โดยเฉพาะผูู้้หญิง คนพื�นเมอืง เกษตรักรัแบับั
ครัอบัครัวั คนเล่�ยงปศ์สัุตว์ ชาวปรัะมง ใหเ้พิ�มขึ�นเปน็ 2 เท่ี่า โดยรัวมถึงการัเขา้ถึงท่ี่�ดินและที่รัพัยากรัและ ปัจจัย
นำาเขา้ในการัผู้ลิต ความรูั ้บัรักิารัที่างการัเงนิ ตลาด และโอกาสสำาหรับััการัเพิ�มมลูค่าและการัจ้างงานนอกฟ้ารัม์
อยา่งปลอดภัยและเท่ี่าเท่ี่ยมภายในปี พ.ศ์. 2573

2.4 สรัา้งหลักปรัะกันว่าจะมร่ัะบับัการัผู้ลิตอาหารัท่ี่�ยั�งยนืและดำาเนินการัตามแนวปฏิิบัติัที่างการัเกษตรัมภู่มคิุ้มกันท่ี่�
จะเพิ�มผู้ลิตภาพและการัผู้ลิต ซึ�งจะชว่ยรักัษารัะบับันิเวศ์ เสรัมิขด่ความสามารัถในการัปรับััตัวต่อการัเปล่�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ์ ภาวะอากาศ์รุันแรัง ภัยแล้ง อทุี่กภัยและภัยพบิัติัอื�น ๆ และจะชว่ยพฒันาท่ี่�ดินและคณุภาพดิน
อยา่งต่อเนื�องภายในปี พ.ศ์. 2573

2.5 คงความหลากหลายที่างพนัธุิกรัรัมของเมล็ดพนัธุิ ์พชืท่ี่�ใชเ้พาะปลกูในไรัน่า และสัตว์ท่ี่�เล่�ยงตามบั้านเรัอืน และ
ชนิดพนัธุิต์ามธิรัรัมชาติท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัพชืและสัตว์เหล่านั�น รัวมถึงให้มธ่ินาคารัเมล็ดพนัธุิแ์ละพชืท่ี่�มก่ารัจัดการั
ท่ี่�ด่และมค่วามหลากหลายทัี่�งในรัะดับัปรัะเที่ศ์ รัะดับัภมูภิาคและรัะดับันานาชาติ และสรัา้งหลักปรัะกันว่าจะม่
การัเข้าถึงและแบั่งปันผู้ลปรัะโยชน์ท่ี่�เกิดจากการัใช้ที่รัพัยากรัที่างพันธุิกรัรัมและองค์ความรูัท้้ี่องถิ�นท่ี่�เก่�ยวข้อง
อยา่งเป็นธิรัรัมและเท่ี่าเท่ี่ยม ตามท่ี่�ตกลงกันรัะหว่างปรัะเที่ศ์ ภายในปี 2573
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สำาหรับััเป้าหมายรัะดับัโลกท่ี่�มก่ารักำาหนดเป้าหมายโดยตรังของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยนืนำาเสนอโดยกรัรัมาธิกิารั EAT-LANCET ซึ�งมก่รัอบัเวลาในการับัรัรัลุป ีพ.ศ์. 2593 (ค.ศ์. 2050) 
หรัอืปรัะมาณ 30 ปี นับัจากช่วงรัะยะเรัิ�มต้นของปีฐาน (base year) พ.ศ์. 2562 โดยกำาหนดเป้า
หมายเพื�อบัรัรัลกุารัมอ่าหารัท่ี่�ด่สำาหรับััโลก (planetary health diet)4 ท่ี่�เพย่งพอต่อปรัะชากรั 10 
รัอ้ยล้านคนบันโลกน่� (EAT LANCET Commission, 2021) ค่าเป้าหมายน่�ถกูนำาเสนอโดยอาศั์ยหลัก
ฐานที่างวิที่ยาศ์าสตรั ์และหากสามารัถบัรัรัลเุปา้หมายดังกล่าวได้จะนำาไปสู่การับัรัรัลคุ่าเปา้หมาย
การัพฒันาท่ี่�ยั�งยนืและความตกลงปารัส่ (the Paris Agreement5) ภายใต้เปา้หมายน่�มก่ารักำาหนด
เปา้ปรัะสงค์ยอ่ย 2 ข้อ ได้แก่ (1) อาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพ เป็นอาหารัท่ี่�มป่รัมิาณแคลอรั่�ท่ี่�พอเหมาะ ม่
สัดส่วนอาหารัจากพชืเป็นหลัก และส่วนน้อยเป็นอาหารัท่ี่�มาจากสัตว์ มสั่ดส่วนของไขมนัไมอิ่�มตัว
มากกว่าไขมนัอิ�มตัว จำากัดการับัรัโิภคธิญัพชืท่ี่�ผู้า่นการัขดัส่ อาหารัท่ี่�แปรัรูัปสงู (highly processed 
food) หรัอือาหารัท่ี่�ปรุังรัสด้วยนำาตาล (2) การผู้ลิต้อาหารที�ยั่่�งยั่นืุ ท่ี่�จำากัดและลดปรัมิาณมลภาวะ
ของเส่ย และผู้ลกรัะที่บัต่อรัะบับันิเวศ์จากการัผู้ลิตอาหารัให้อยู่ในรัะดับัท่ี่�ไม่มากเกินกว่าท่ี่�รัะบับั
ธิรัรัมชาติจะสามารัถรัองรับััได้ (carrying capacity) ทัี่�งก๊าซเรัอืนกรัะจก (greenhouse gas) พื�นท่ี่�
ท่ี่�ใชใ้นการัเพาะปลกู (cropland use) ปรัมิาณนำาท่ี่�ใช ้ปรัมิาณการัใชไ้นโตรัเจนและฟ้อสฟ้อรัสั และ
อัตรัาการัสญูพนัธุิข์องพชืและสัตว์ (extinction rate)

1.3.2  เปั้าหมูายั่ข้องปัระเทศไทยั่ 
ที�เกี�ยั่วุข้้องก่บอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ

สำาหรับััปรัะเที่ศ์ไที่ย ยทุี่ธิศ์าสตรัช์าติรัะยะ 20 ปี ซึ�งถือเป็นแผู้นชาติรัะดับัท่ี่� 1 เป็นเป้าหมาย
การัพฒันาปรัะเที่ศ์ในรัะยะยาวในชว่งป ีพ.ศ์. 2560-2579 จากทัี่�งหมด 6 ด้านยอ่ยของยทุี่ธิศ์าสตรั์
การัพัฒนาปรัะเที่ศ์ ม่ยุที่ธิศ์าสตรัย์่อยใน 4 ด้าน ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการัส่งเสรัมิให้ปรัะชาชนได้บัรัโิภค
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ และสนับัสนนุให้เกิดรัะบับัอาหารัยั�งยนื แสดงดังกล่อง 1.2

ถัดมาในแผู้นชาติรัะดับัท่ี่� 2 มก่รัอบัยทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัด้านอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย (กรัอบั
ยุที่ธิศ์าสตรัฯ์) เป็นแผู้นแม่บัที่ของชาติด้านอาหารั กรัอบัยุที่ธิศ์าสตรัฯ์ ในปัจจุบัันเป็นฉบัับัท่ี่� 2 ม่
กรัอบัเวลา 20 ปี รัะหว่าง พ.ศ์. 2561-2580 ได้กำาหนดค่าเป้าหมายท่ี่�ส่วนใหญเ่มื�อบัรัรัลผุู้ลนำาไป
สู่การัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืได้ โดยจากจำานวนทัี่�งหมด 6 เป้าหมายท่ี่�กำาหนดไวใ้นกรัอบั
ยทุี่ธิศ์าสตรัฯ์ มุง่หวังให้บัรัรัลทัุี่�ง 3 ด้าน ของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื โดยในด้านสังคมและ
วัฒนธิรัรัม คือ เปา้หมายท่ี่� 1 ลดจำานวนคนขาดแคลนอาหารัลง ด้านสขุภาพ คือ เปา้หมายท่ี่� 3 เพิ�ม

4 Planetary healthy หมายถึง สขุภาพของมนษุยแ์ละของรัะบับัตามธิรัรัมชาติท่ี่�มนษุยพ์ึ�งพงิอาศั์ย

5 Paris Agreement เป็นข้อตกลงรัะหว่างปรัะเที่ศ์ว่าด้วยการัเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ์ ม่การัลงนามโดยปรัะเที่ศ์
สมาชกิ United Nations Convention on Climate Change โดยกำาหนดเป้าหมายในการัรักัษาอณุหภมูเิฉล่�ยของโลก 
ใหต้ำากว่า 2 องศ์าเซลเซ่ยส เหนืออณุหภมูใินชว่งก่อนการัพฒันาอตุสาหกรัรัม และพยายามจำากัดใหอ้ณุหภมูโิลกตำากว่า
นั�นปรัะมาณ 1.5 องศ์าเซลเซย่ส และเป้าหมายจำากัดปรัมิาณก๊าซเรัอืนกรัะจกท่ี่�เกิดจากกิจกรัรัมของมนษุย ์ให้อยูใ่นรัะดับั
เด่ยวกับัท่ี่�ต้นไม ้ดิน และมหาสมทุี่รัสามารัถดดูซบััได้ โดยจะเรัิ�มในชว่งเวลารัะหว่างปี พ.ศ์. 2593 และ 2643
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ความเชื�อมั�นของผูู้้บัรัโิภคต่อคณุภาพและความปลอดภัยของอาหารั และเป้าหมายท่ี่� 5 ลดจำานวน
คนท่ี่�มภ่าวะที่พุโภชนาการัเกินและขาดลง ส่วนเปา้หมายท่ี่� 2 เก่�ยวขอ้งกับัด้านสิ�งแวดล้อมซึ�งกำาหนด
ลดการัสญูเส่ยอาหารัและขยะอาหารัลง

ส่วนแผู้นพัฒนาเศ์รัษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผู้นพัฒนาฯ) ซึ�งในขณะน่�กำาลังอยู่ในช่วง
รัอยต่อรัะยะสิ�นสดุแผู้นฉบัับัท่ี่� 12 (พ.ศ์. 2560-2564) และรับััรัองรัา่งแผู้นฉบัับัท่ี่� 13 (พ.ศ์. 2566-
2570) ในแผู้นพัฒนาฯ ฉบัับัท่ี่� 12 (สำานักงานคณะกรัรัมการัพัฒนาการัเศ์รัษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ สำานักนายกรัฐัมนตรั,่ 2559) ได้กำาหนดเป้าหมายรัวมทัี่�งสิ�น 6 เป้าหมาย และเพื�อให้บัรัรัลุ
ตามเป้าหมายดังกล่าว ม่ยุที่ธิศ์าสตรัทั์ี่�งหมด 10 ด้าน ซึ�งยุที่ธิศ์าสตรัแ์ต่ละด้านม่เป้าหมายและ
ตัวช่�วัดย่อย เมื�อวิเครัาะห์โดยใช้เฉพาะเป้าหมายและตัวช่�วัดย่อยท่ี่�กำาหนดไวใ้นแต่ละยุที่ธิศ์าสตรั ์
ม่ยุที่ธิศ์าสตรัท่์ี่�เก่�ยวข้องและสามารัถนำาไปสู่การับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนจำานวน 3 
ยทุี่ธิศ์าสตรั ์ได้แก่ ยั่ทุธศาสุต้รที์� 1 การัเสรัมิสรัา้งและพฒันาศั์กยภาพที่นุมนษุย ์ยั่ทุธศาสุต้รที์� 2 
การัสรัา้งความเขม้แขง็ที่างเศ์รัษฐกิจและแขง่ขนัได้อยา่งยั�งยนื และยั่ทุธศาสุต้รที์� 3 การัเติบัโตท่ี่�เปน็
มติรักับัสิ�งแวดล้อมเพื�อการัพฒันาอยา่งยั�งยนื ภายใต้ยุที่ธิศ์าสตรัเ์หล่าน่�ม่เป้าหมายและตัวช่�วัดท่ี่�
เก่�ยวขอ้งในแต่ละด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืแสดงดังตารัาง 1.1

ในรัา่งแผู้นพฒันาฯ ฉบับััท่ี่� 13 จากจำานวนทัี่�งหมด 13 หมดุหมาย มห่มดุหมายที่ำาใหเ้กิดอาหารั
ท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืโดยตรัง 4 หมดุหมาย คือ หมูดุีหมูายั่ที� 1 ไที่ยเป็นปรัะเที่ศ์ชั�นนำาด้านสินค้า
เกษตรัและเกษตรัแปรัรูัปมูลค่าสูง หมูุดีหมูายั่ที� 9 ไที่ยม่ความยากจนข้ามรุัน่ลดลง และคนไที่ย
ที่กุคนมค่วามคุม้ครัองที่างสังคม ท่ี่�เพย่งพอ เหมาะสม หมุูดีหมูายั่ที� 10 ไที่ยมเ่ศ์รัษฐกิจหมนุเว่ยนและ
สังคมคารับ์ัอนตำา และหมูุดีหมูายั่ที� 11 ไที่ยสามารัถลดความเส่�ยงและผู้ลกรัะที่บัจากภัยธิรัรัมชาติ

กล่่อง 1.2  ยุทั้ธศาสืตั้รย์�อยภายใต้ั้ยุทั้ธศาสืตั้รช์ุาติั้ 20 ปี ของประเทั้ศไทั้ย 

ท้ั้�เก้�ยวข้องก้บการบรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและระบบอาหารท้ั้�ย้�งยืนั

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 2 ด้ีานุการสุรา้งคุวุามูสุามูารถึในุการแข้�งข้่นุ

มป่รัะเด็นยทุี่ธิศ์าสตรัท่์ี่�เก่�ยวขอ้ง ได้แก่
การสุรา้งเกษต้รมูลูคุ�า: โดยการันำาอัตลักษณ์พื�นถิ�นและภมูปิญัญาท้ี่องถิ�นมาพฒันาผู้ลิตภัณฑ์ที่างการัเกษตรั 

สรัา้งปัจจัยแวดล้อมเพื�อเปล่�ยนผู้่านสู่เกษตรัอินที่รัย่์ เพิ�มมูลค่าผู้ลิตภัณฑ์ที่างการัเกษตรัจากฐานเกษตรักรัรัมและ
ที่รัพัยากรัที่างชว่ภาพโดยการันำาเที่คโนโลยแ่ละนวัตกรัรัมมาใช้

สุรา้งคุวุามูหลากหลายั่ด้ีานุการท�องเที�ยั่วุ: ให้เป็นการัท่ี่องเท่ี่�ยวเชิงวัฒนธิรัรัม และการัท่ี่องเท่ี่�ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม และการัแพที่ยแ์ผู้นไที่ย

มูี 2 เปั้าหมูายั่ที�เกี�ยั่วุข้้อง ได้แก่
(1) ปรัะเที่ศ์ไที่ยเป็นปรัะเที่ศ์ท่ี่�พฒันาแล้ว เศ์รัษฐกิจเติบัโตอยา่งมเ่สถ่ยรัภาพและยั�งยนื
(2) ปรัะเที่ศ์ไที่ยมข่ด่ความสามารัถในการัแขง่ขนัสงูขึ�น

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 3 ด้ีานุการพ่ฒินุาและเสุรมิูสุรา้งศ่กยั่ภาพทรพ่ยั่ากรมูนุษุยั่์

มป่รัะเด็นยทุี่ธิศ์าสตรัท่์ี่�เก่�ยวขอ้ง ได้แก่
เสุรมิูสุรา้งใหคุ้นุไทยั่มูีสุขุ้ภาวุะที�ดีี: โดยการัเพิ�มรัะดับัความรัอบัรูัด้้านสขุภาวะ ป้องกันและควบัคมุปัจจัยเส่�ยง

ท่ี่�คกุคามสขุภาวะ สรัา้งสภาพแวดล้อมท่ี่�เอื�อต่อการัมส่ขุภาวะท่ี่�ด่ และส่งเสรัมิใหช้มุชนเปน็ฐานในการัสรัา้งสขุภาวะท่ี่�ด่
มูี 1 เปั้าหมูายั่ที�เกี�ยั่วุข้้อง คือ คนไที่ยเป็นคนด่ คนเก่ง มค่ณุภาพ พรัอ้มสำาหรับััวิถ่ชวิ่ตในศ์ตวรัรัษท่ี่� 21
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และการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ ภายใต้หมดุหมายเหล่าน่�มเ่ป้าหมายและตัวช่�วัดท่ี่�เก่�ยวขอ้ง
ในแต่ละด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืแสดงดังตารัาง 1.1

นอกจากค่าเป้าหมายรัะดับัปรัะเที่ศ์ท่ี่�กำาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐั ยังมแ่ผู้นอาหารัเพื�อสขุภาวะ 
พ.ศ์. 2565-2574 สำานักงานกองที่นุสนับัสนนุการัสรัา้งเสรัมิสขุภาพ (สสส.) ซึ�งกำาหนดเปา้หมายของ
แผู้นมุง่ใหป้รัะชาชนในปรัะเที่ศ์บัรัโิภคอาหารัสขุภาวะ ทัี่�งยงัได้กำาหนดเปา้หมายรัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยนื 
โดยแผู้นอาหารัเพื�อสขุภาวะของ สสส. มก่รัอบัเวลารัะหว่าง พ.ศ์. 2565-2574 อย่างไรัก็ตามในแผู้น
ยงัไมม่ก่ารักำาหนดค่าเป้าหมายท่ี่�ชดัเจนของเป้าหมายการับัรัโิภคอาหารัเพื�อสขุภาวะและรัะบับัอาหารั
ท่ี่�ยั�งยนื (สำานักงานกองที่นุสนับัสนนุการัสรัา้งเสรัมิสขุภาพ, 2564a, 2564b)

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 4 ด้ีานุการสุรา้งโอกาสุและคุวุามูเสุมูอภาคุทางสุ่งคุมู

มป่รัะเด็นยทุี่ธิศ์าสตรัท่์ี่�เก่�ยวขอ้ง ได้แก่
การลดีคุวุามูเหลื�อมูลำา สุรา้งคุวุามูเป็ันุธรรมูในุทุกมิูติ้: ผู้า่นการักรัะจายการัถือครัองท่ี่�ดินและการัเขา้ถึงที่รัพัยากรั 

การัลงที่นุที่างสังคม และการัสรัา้งความเปน็ธิรัรัมในการัเขา้ถึงบัรักิารัสาธิารัณสขุ โดยมุง่เพื�อใหค้วามชว่ยเหลือผูู้ม้ร่ัาย
ได้น้อย และผูู้้ด้อยโอกาสที่างสังคม

การเสุรมิูสุรา้งพล่งทางสุ่งคุมู: ส่งเสรัมิความเสมอภาคที่างเพศ์และบัที่บัาที่ของสตรัใ่นการัสรัา้งสรัรัค์สังคม 
และสนับัสนนุการัพฒันาบันฐานที่นุที่างสังคมและวัฒนธิรัรัม

การเพิ�มูข้ีดีคุวุามูสุามูารถึข้องชุมูชนุท้องถิึ�นุในุการพ่ฒินุาการพึ�งพาต้นุเองและการจ่ดีการต้นุเอง: ส่งเสรัมิ
การัปรับััพฤติกรัรัมในรัะดับัครัวัเรัอืนให้ม่ข่ดความสามารัถในการัจัดการัวางแผู้นช่วิต สขุภาพ ครัอบัครัวั การัเงินและ
อาชพ่ รัวมทัี่�งเสรัมิสรัา้งศั์กยภาพชมุชนในการัพึ�งพาตนเองและพึ�งพากันเอง

มูี 2 เปั้าหมูายั่ที�เกี�ยั่วุข้้อง ได้แก่
(1) สรัา้งความเป็นธิรัรัมและลดความเหลื�อมลำาในที่กุมติิ
(2) เพิ�มขด่ความสามารัถของชมุชนท้ี่องถิ�นในการัพฒันา การัพึ�งตนเอง และการัจัดการัตนเองเพื�อสรัา้งสังคมคณุภาพ

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 5 ด้ีานุการเติ้บโต้บนุคุณุภาพชีวิุต้ที�เปั็นุมูิต้รต้�อสิุ�งแวุดีล้อมู

มป่รัะเด็นยทุี่ธิศ์าสตรัท่์ี่�เก่�ยวขอ้ง ได้แก่
สุรา้งการเติ้บโต้อยั่�างยั่่�งยั่นืุบนุสุ่งคุมูเศรษฐกิจสีุเขี้ยั่วุ: อนรุักัษ์และฟื้�นฟ้คูวามหลากหลายที่างชว่ภาพ อนรุักัษ์

ฟื้�นฟ้แูหล่งนำา รักัษาและเพิ�มพื�นท่ี่�ส่เขย่ว รัวมทัี่�งส่งเสรัมิการับัรัโิภคและการัผู้ลิตท่ี่�ยั�งยนื
สรัา้งการัเติบัโตอยา่งยั�งยนืบันสังคมเศ์รัษฐกิจภาคที่ะเล: อนรุักัษ์และฟื้�นฟ้ทูี่รัพัยากรัที่ะเลและชายฝุ่ั� งทัี่�งรัะบับั
สรัา้งการัเติบัโตอยา่งยั�งยนืบันสังคมเศ์รัษฐกิจท่ี่�เป็นมติรัต่อสภาพภมูอิากาศ์: ลดการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก มก่ารัปรับัั
ตัวเพื�อลดความสญูเส่ยและเส่ยหายจากภัยธิรัรัมชาติและผู้ลกรัะที่บัท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์

พ่ฒินุาพื�นุที�เมูอืง ชนุบท เกษต้รกรรมูและอตุ้สุาหกรรมูเชงินุเิวุศ มูุ�งเนุนุ้คุวุามูเปัน็ุเมูอืงที�เติ้บโต้: จัดที่ำาแผู้นผู้งั
ภูมินิเวศ์เพื�อการัพัฒนาเมือง ชนบัที่ พื�นท่ี่�เกษตรักรัรัมและอุตสาหกรัรัม จัดการัมลพิษท่ี่�ม่ผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม
และสารัเคมใ่นภาคการัเกษตรั สงวนรักัษา อนรุักัษ์ ฟื้�นฟ้วิูถ่ชวิ่ตพื�นถิ�นบันฐานธิรัรัมชาติและฐานวัฒนธิรัรัมอย่างยั�งยนื

พฒ่ินุาคุวุามูมู่�นุคุงทางนุำา พล่งงานุ และเกษต้รที�เปัน็ุมูติ้รต้�อสิุ�งแวุดีล้อมู: เพิ�มความมั�นคงด้านนำาของปรัะเที่ศ์
ในการัใชน้ำาอยา่งปรัะหยดั รูัค้ณุค่าและสรัา้งมูลค่า พฒันาความมั�นคงด้านการัเกษตรัและอาหารัของปรัะเที่ศ์และชุมชน

ยั่กระด่ีบกระบวุนุท่ศนุ์เพื�อกำาหนุดีอนุาคุต้ปัระเทศ: ส่งเสรัมิคุณลักษณะและพฤติกรัรัมท่ี่�พึงปรัะสงค์
ด้านสิ�งแวดล้อมและคุณภาพช่วิตท่ี่�ด่ จัดการัโครังสรัา้งเชิงสถาบัันเพื�อจัดการัปรัะเด็นรัว่มด้านการับัรัหิารัจัดการั
ที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติและสิ�งแวดล้อม

มูี 3 เปั้าหมูายั่ที�เกี�ยั่วุข้้อง ได้แก่
(1) อนรุักัษ์และรักัษาที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติ สิ�งแวดล้อม และวัฒนธิรัรัมให้คนรุัน่ต่อไปไดใ้ชอ้ยา่งยั�งยนืมส่มดลุ
(2) ฟื้�นฟ้แูละสรัา้งใหมฐ่านที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติและสิ�งแวดล้อม
(3) ใชป้รัะโยชน์และเติบัโตบันฐานที่รัพัยากรัชว่ภาพและสิ�งแวดล้อมใหส้มดลุภายในขด่ความสามารัถของรัะบับันเิวศ์

กล่่อง 1.2 (ตั้�อ) 
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1.4  สรุป

อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพเปน็ส่วนสำาคัญอยา่งยิ�งท่ี่�ที่ำาใหร้ัา่งกายแขง็แรังและนำาไปสูก่ารัมค่ณุภาพ
ช่วิตท่ี่�ด่อย่างไรัก็ตามอาหารัท่ี่�ม่ในปัจจุบัันและพฤติกรัรัมการับัรัโิภคกำาลังนำาพาผูู้้คนไปสู่ภาวะ
ทีุ่พโภชนาการัและการัเกิดโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังัท่ี่�เกิดจากการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ที่ว่ความรุันแรังมาก
ขึ�น อ่กทัี่�งกรัะบัวนการัได้มาของอาหารัเองก่อให้เกิดความไม่ยั�งยืนทัี่�งมิติที่างเศ์รัษฐกิจ สังคม 
วัฒนธิรัรัม และสิ�งแวดล้อม จากสถานการัณ์ดังกล่าวที่างออกของปัญหาอยู่ท่ี่�การัที่ำาให้อาหารั
ท่ี่�เรัาบัรัโิภคอยู่ทีุ่กวันกลับัมาเป็นอาหารัท่ี่�ทัี่�งด่ต่อสุขภาพและสามารัถสนับัสนุนรัะบับัอาหารัท่ี่�
ยั�งยืนได้ ข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ท่ี่�ปรัะเที่ศ์ส่วนใหญ่แนะนำา ถึงแม้ว่าวัตถุปรัะสงค์
หลักเป็นไปเพื�อให้ปรัะชากรัม่ภาวะโภชนาการัท่ี่�เหมาะสมและสุขภาพด่ เรัิ�มม่บัางปรัะเที่ศ์ท่ี่�ม่
คำาแนะนำาสำาหรับััการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ยั�งยนืรัวมอยูใ่นขอ้ปฏิิบัติัฯ ด้วย การัดำาเนินการัตามเป้าหมาย
รัะดับัโลกเพื�อการัพัฒนาท่ี่�ยั�งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายท่ี่�สองเป็นแนวที่างหลักท่ี่�ที่ำาให้สามารัถบัรัรัลุ
การัเกิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพท่ี่�ยั�งยนืได้ ปรัะเที่ศ์ไที่ยเองนอกจากได้นำาเปา้หมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนื
มาใชเ้ปน็แนวที่างปฏิิบัติัของปรัะเที่ศ์แล้ว มก่ารักำาหนดเปา้หมายต่าง ๆ ในแผู้นรัะดับัชาติท่ี่�นำาไปสู่
การัที่ำาให้ปรัะชาชนได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืน สำาหรับััในบัที่ถัดไปจะได้วิเครัาะห์ถึง
ต้นตอสาเหตุเบัื�องหลังท่ี่�ส่งผู้ลต่อการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน ความเชื�อมโยงของ

อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
แล่ะยั�งยนืำ แผู้นำฉบบัที� 12 ร่�งแผู้นำฉบบัที� 13

ตารูาง 1.1  เป�าหมุ่ายและต้ั้วชุ้�ว้ดย�อยท้ั้�เก้�ยวข้องและสืามุ่ารถนัำาไปสื่� 

การบรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั  

ภายใต้ั้แผู้นัพ้ฒนัาเศรษฐกิจุและส้ืงคมุ่แห�งชุาติั้ฉบ้บท้ั้� 12 และร�างฉบ้บท้ั้� 13

ลดความเส่�ยงโรัคท่ี่�เกิด
จากอาหารั

ยัุ่ทธศาสุต้รที์� 1 การัเสรัมิสรัา้งและพัฒนา
ศั์กยภาพที่นุมนษุย์
เปั้าหมูายั่ที� 4 คนไที่ยมส่ขุภาวะท่ี่�ด่ขึ�น

ต่้วุชี�วุ่ดีที� 4.1 ปรัะชากรัอาย ุ15-79 ปี ม่
ภาวะนำาหนักเกินลดลง

หมูุดีหมูายั่ที� 9 ไที่ยม่ความยากจนข้ามรุัน่
ลดลง และคนไที่ยทีุ่กคนม่ความคุ้มครัอง
ที่างสังคม ท่ี่�เพย่งพอ เหมาะสม
เป้ัาหมูายั่ที� 1 ครัวัเรัอืนยากจนข้ามรุัน่ม่

โอกาสในการัเลื�อนสถานะที่างเศ์รัษฐกิจ
และสังคม จนสามารัถหลดุพน้จากความ
ยากจนได้อยา่งยั�งยนื
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 1.4 เด็กปฐมวัยในครัวัเรัอืน
รัอ้ยละ 20 ท่ี่�ยากจนท่ี่�สุด ม่ปัญหานำา
หนักตำากว่าเกณฑ์ ไมเ่กินรัอ้ยละ 8 และ
พัฒนาการัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เกิน
รัอ้ยละ 5

ด้ีานุสุขุ้ภาพ
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ต้นตอสาเหตุเหล่านั�นในมิติต่าง ๆ การันำาสาเหตุดังกล่าวมาพิจารัณาใช้ออกแบับัมาตรัการัและ
วางแนวที่างแที่รักแซงผู้่านที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลง ซึ�งเป็นหนึ�งในเครัื�องมือการัวางแผู้นท่ี่�นำามาใช้
อธิบิัายอย่างเป็นขั�นเป็นตอนถึงการัเปล่�ยนแปลงท่ี่�มุ่งเน้นให้บัรัรัลุเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ
และยั�งยนื

อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
แล่ะยั�งยนืำ แผู้นำฉบบัที� 12 ร่�งแผู้นำฉบบัที� 13

ลดก๊าซเรัอืนกรัะจก นำา 
ไนโตรัเจน ฟ้อสฟ้อรัสั 
มลพษิ และเพิ�มการัใช้
ปรัะโยชน์ท่ี่�ดิน

ยั่ทุธศาสุต้รที์� 3 การัสรัา้งความเข้มแขง็ที่าง
เศ์รัษฐกิจและแขง่ขนัได้อยา่งยั�งยนื
ด้ีานุที� 3.2 การัสรัา้งความเข้มแข็งให้

เศ์รัษฐกิจรัายสาขา
เปั้าหมูายั่ที� 2 เกษตรักรัม่รัายได้เงินสด

สุที่ธิทิี่างการัเกษตรัเพิ�มขึ�นและพื�นท่ี่�
การัที่ำาเกษตรักรัรัมยั�งยนืเพิ�มต่อเนื�อง
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 2.2 พื�นท่ี่�ที่ำาเกษตรักรัรัม
ยั�งยนืเพิ�มเป็น 5 ล้านไรัใ่นปี 2564

ยั่ทุธศาสุต้รที์� 4 การัเติบัโตท่ี่�เป็นมติรักับัสิ�ง
แวดล้อมเพื�อการัพฒันาอยา่งยั�งยนื
เปั้าหมูายั่ที� 1 สรัา้งความมั�นคงด้านนำา 

และบัรัหิารัจัดการัที่รัพัยากรันำา ทัี่�งนำา
ผู้ิวดินและนำาใต้ดินให้มป่รัะสิที่ธิภิาพ
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 2.3 ปรัะสิที่ธิภิาพการัใชน้ำาใน
พื�นท่ี่�ชลปรัะที่านเพิ�มขึ�น
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 2.4 ปรัะสิที่ธิิภาพการัใช้นำา
ทัี่�งภาคการัผู้ลิตและการับัรัโิภคเพิ�มขึ�น
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 2.6 พื�นท่ี่�ชลปรัะที่านเพิ�มขึ�น
ปีละ 350,000 ไรั่

เปัา้หมูายั่ที� 3 สรัา้งคณุภาพสิ�งแวดล้อมท่ี่�ด่ 
ลดมลพษิ และลดผู้ลกรัะที่บัต่อสขุภาพ
ของปรัะชาชนและรัะบับันิเวศ์
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 3.2 คณุภาพนำาของแม่นำาสาย
หลักท่ี่�อยูใ่นเกณฑ์ด่เพิ�มขึ�น
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 3.3 คุณภาพอากาศ์ในพื�นท่ี่�
วิกฤตหมอกควันได้รับััการัแกไ้ขและม่
ค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรัฐาน

เปั้าหมูายั่ที� 4 เพิ�มปรัะสิที่ธิิภาพการัลด
ก๊าซเรัอืนกรัะจกและข่ดความสามารัถ
ในการัปรับััตัวต่อการัเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ์
ต่้วุชี�วุ่ดี 4.3 แผู้นปฏิิบััติการัการัปรับััตัว
เพื�อรัองรับััการัเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ์ในรัายสาขาท่ี่�จำาเป็น เช่น การั
จัดการันำา เกษตรั สาธิารัณสขุ และป่าไม้

หมูุดีหมูายั่ที� 1 ไที่ยเป็นปรัะเที่ศ์ชั�นนำาด้าน
สินค้าเกษตรัและเกษตรัแปรัรูัปมลูค่าสงู
เปั้าหมูายั่ที� 1 มลูค่าเพิ�มของสินค้าเกษตรั

และเกษตรัแปรัรูัปสงูขึ�น
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 1.3 พื�นท่ี่�ที่ำาการัเกษตรัยั�งยืน
เพิ�มขึ�นเป็น 10 ล้านไรั่
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 1.4 พื�นท่ี่�เพาะปลูกพืชท่ี่�ไม่
เหมาะสมลดลงรัอ้ยละ 10

เปัา้หมูายั่ที� 2 โครังสรัา้งพื�นฐานและรัะบับั
บัรัหิารัจัดการั เพื�อคณุภาพ ความมั�นคง
อาหารั และความยั�งยนืของภาคเกษตรั
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 2.5 เกิดการัใช้นำาซำาในพื�นท่ี่�
เกษตรันอกชลปรัะที่าน
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 2.6 พื�นท่ี่�ท่ี่�สามารัถลดความ
เส่�ยงภัยนำาท่ี่วม-นำาแล้ง และเกิดรัะบับั
จัดการันำาชุมชน จำานวน 4,000 ตำาบัล 
เมื�อสิ�นสดุแผู้น

ด้ีานุผู้ลกระทบสิุ�งแวุดีล้อมู
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อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
แล่ะยั�งยนืำ แผู้นำฉบบัที� 12 ร่�งแผู้นำฉบบัที� 13

ลดขยะจากเศ์ษอาหารั ยั่ทุธศาสุต้รที์� 4 การัเติบัโตท่ี่�เป็นมติรักับัสิ�ง
แวดล้อมเพื�อการัพฒันาอยา่งยั�งยนื
เป้ัาหมูายั่ที� 3 สรัา้งคณุภาพสิ�งแวดล้อมท่ี่�ด่ 

ลดมลพษิ และลดผู้ลกรัะที่บัต่อสขุภาพ
ของปรัะชาชนและรัะบับันิเวศ์
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝุ่อย
ชมุชนได้รับััการัจัดการัอยา่งถกูต้องและ
นำาไปใชป้รัะโยชน์ไมน้่อยกว่ารัอ้ยละ 75

หมูุดีหมูายั่ที� 10 ไที่ยม่เศ์รัษฐกิจหมุนเว่ยน
และสังคมคารับ์ัอนตำา
เป้ัาหมูายั่ที� 1 การัเพิ�มมลูค่าจากเศ์รัษฐกิจ

หมุนเว่ยน และการัใช้ที่รัพัยากรัอย่างม่
ปรัะสิที่ธิิภาพ เพื�อเสรัิมสรั้างการัใช้
ที่รัพัยากรัทีุ่กขั�นตอนของการัผู้ลิตและ
การับัรัโิภคม่ปรัะสิที่ธิภิาพมากขึ�น และ
สรัา้งมูลค่าและรัายได้จากเศ์รัษฐกิจ
หมนุเว่ยนเพิ�มขึ�น
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 1.3 ดัชน่การัหมุนเว่ยนวัสดุ
สำาหรับััผู้ลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก, 
วัสดกุ่อสรัา้ง, เกษตรั-อาหารั) เพิ�มขึ�นไม่
น้อยกว่ารัอ้ยละ 10 ในปี 2570

จำากัดการัใชพ้ลาสติก
สำาหรับัับัรัรัจภัุณฑ์
อาหารั

ยั่ทุธศาสุต้รที์� 4 การัเติบัโตท่ี่�เป็นมติรักับัสิ�ง
แวดล้อมเพื�อการัพฒันาอยา่งยั�งยนื
เป้ัาหมูายั่ที� 3 สรัา้งคณุภาพสิ�งแวดล้อมท่ี่�ด่ 

ลดมลพษิ และลดผู้ลกรัะที่บัต่อสขุภาพ
ของปรัะชาชนและรัะบับันิเวศ์
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝุ่อย
ชมุชนได้รับััการัจัดการัอยา่งถกูต้องและ
นำาไปใชป้รัะโยชน์ไมน้่อยกว่ารัอ้ยละ 75

หมูุดีหมูายั่ที� 10 ไที่ยม่เศ์รัษฐกิจหมุนเว่ยน
และสังคมคารับ์ัอนตำา
เป้ัาหมูายั่ที� 1 การัเพิ�มมลูค่าจากเศ์รัษฐกิจ

หมุนเว่ยน และการัใช้ที่รัพัยากรัอย่างม่
ปรัะสิที่ธิิภาพ เพื�อเสรัิมสรั้างการัใช้
ที่รัพัยากรัทีุ่กขั�นตอนของการัผู้ลิตและ
การับัรัโิภคม่ปรัะสิที่ธิภิาพมากขึ�น และ
สรัา้งมูลค่าและรัายได้จากเศ์รัษฐกิจ
หมนุเว่ยนเพิ�มขึ�น
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 1.3 ดัชน่การัหมุนเว่ยนวัสดุ
สำาหรับััผู้ลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก, 
วัสดกุ่อสรัา้ง, เกษตรั, อาหารั) เพิ�มขึ�นไม่
น้อยกว่ารัอ้ยละ 10 ในปี 2570

ด้ีานุผู้ลกระทบสิุ�งแวุดีล้อมู (ต้�อ)
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ที่กุคนเขา้ถึงอาหารัได้
ตามท่ี่�ต้องการั/ อาหารั
เพย่งพอ

หมูุดีหมูายั่ที� 11 ไที่ยสามารัถลดความเส่�ยง
และผู้ลกรัะที่บัจากภัยธิรัรัมชาติและการั
เปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์
เปั้าหมูายั่ที� 3 สังคมไที่ยม่ภูมิคุ้มกันจาก

ภัยธิรัรัมชาติและการัเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ์
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 3.4 ปรัะชาชนสามารัถเข้าถึง
และใชป้รัะโยชน์จากรัะบับัปรัะกันพชืผู้ล
ที่างการัเกษตรัและภัยธิรัรัมชาติ

อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
แล่ะยั�งยนืำ แผู้นำฉบบัที� 12 ร่�งแผู้นำฉบบัที� 13

ความเท่ี่าเท่ี่ยม ยั่ทุธศาสุต้รที์� 3 การัสรัา้งความเข้มแขง็ที่าง
เศ์รัษฐกิจและแขง่ขนัได้อยา่งยั�งยนื
ด้ีานุที� 3.2 การัสรัา้งความเข้มแข็งให้

เศ์รัษฐกิจรัายสาขา
เปั้าหมูายั่ที� 2 เกษตรักรัม่รัายได้เงินสด

สุที่ธิทิี่างการัเกษตรัเพิ�มขึ�นและพื�นท่ี่�
การัที่ำาเกษตรักรัรัมยั�งยนืเพิ�มต่อเนื�อง
ต่้วุชี�วุ่ดีที�  2.1 รัายได้เงินสดสุที่ธิิ
ที่างการัเกษตรัเพิ�มเป็น 59,460 บัาที่ 
ต่อครัวัเรัอืน ในปี พ.ศ์. 2564

หมูุดีหมูายั่ที� 9 ไที่ยม่ความยากจนข้ามรุัน่
ลดลง และคนไที่ยทีุ่กคนม่ความคุ้มครัอง
ที่างสังคม ท่ี่�เพย่งพอ เหมาะสม
เป้ัาหมูายั่ที� 1 ครัวัเรัอืนยากจนข้ามรุัน่ม่

โอกาสในการัเลื�อนสถานะที่างเศ์รัษฐกิจ
และสังคม จนสามารัถหลดุพน้จากความ
ยากจนได้อยา่งยั�งยนื
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 1.4 เด็กปฐมวัยในครัวัเรัอืน
รัอ้ยละ 20 ท่ี่�ยากจนท่ี่�สุด ม่ปัญหานำา
หนักตำากว่าเกณฑ์ ไมเ่กินรัอ้ยละ 8 และ
พัฒนาการัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เกิน
รัอ้ยละ 5

หมูุดีหมูายั่ที� 11 ไที่ยสามารัถลดความเส่�ยง
และผู้ลกรัะที่บัจากภัยธิรัรัมชาติและการั
เปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์
เปั้าหมูายั่ที� 3 สังคมไที่ยม่ภูมิคุ้มกันจาก

ภัยธิรัรัมชาติและการัเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ์
ต่้วุชี�วุ่ดีที� 3.4 ปรัะชาชนสามารัถเข้าถึง
และใชป้รัะโยชน์จากรัะบับัปรัะกันพชืผู้ล
ที่างการัเกษตรัและภัยธิรัรัมชาติ

ด้ีานุสุ่งคุมูและวุ่ฒินุธรรมู
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2 /  ใต�ภ้เข�นำำ�แขง็:  
บทวเิคำร�ะหเ์บื�องหล่งัปัญห� 

เพื�อออกิแบบกิ�รเปล่ี�ยนำแปล่ง 
ส่้อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 

แล่ะยั�งยนืำ

เมุ่ื�อการได้บริโภคอาหารท้ั้� ด้ตั้�อสืุขภาพและย้�งยืนัเป็นั
เป�าหมุ่ายสืง่สืดุท้ั้�ต้ั้องการบรรลุผู้ล หว้ใจุสืำาค้ญท้ั้�สืามุ่ารถบรรลุตั้ามุ่
เป�าหมุ่ายนั้�นัได้อย่�ท้ั้�การร่แ้ละเข้าใจุปัจุจุ้ยท้ั้�กำาหนัดพฤติั้กรรมุ่การ
บรโิภคอาหาร รวมุ่ท้ั้�งแรงขบ้เคลื�อนัของระบบอาหารในัทั้กุระยะของ
ห�วงโซึ่�อาหาร ความุ่ร่ค้วามุ่เข้าใจุด้งกล�าวชุ�วยให้สืามุ่ารถออกแบบ
วิธ้การท้ั้�ทั้ำาให้บรรลุเป�าหมุ่ายได้อย�างเป็นัระบบ เป็นัข้�นัเป็นัตั้อนั 
และรอบด้านั เนัื�อหาในับทั้นั้�นัำาเสืนัอกรอบแนัวคิดอาหารท้ั้�ด้ตั้�อ
สืุขภาพภายใต้ั้ระบบอาหารท้ั้�ย้�งยืนัซึึ่�งพ้ฒนัาจุากความุ่เชุื�อมุ่โยง
ของปัจุจุ้ยท้ั้�กำาหนัดการบรโิภคอาหารสืุขภาพ และแรงข้บเคลื�อนั
ระบบอาหารย้�งยนืั และจุากกรอบแนัวคิดอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและ
ย้�งยนืัได้นัำาเสืนัอกรณต้้ั้วอย�างของการใชุ้ทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลงซึึ่�ง
เป็นัหนัึ�งในัเครื�องมืุ่อสืำาหรบ้การวางแผู้นั ติั้ดตั้ามุ่และประเมิุ่นัผู้ล
มุ่าใชุอ้ธบิายและวิเคราะหก์ารบรรลเุป�าหมุ่ายอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพ
และการผู้ลิตั้อาหารท้ั้�ย้�งยืนัภายใต้ั้บรบิทั้ของประเทั้ศไทั้ย
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2.1   กิรอบแนำวคำดิีปัจจยั ที�กิำ�หนำดีกิ�รบริโภคำอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
ภ�ยใต�ระบบอ�ห�รที�ยั�งยนืำ

การัท่ี่�คน ๆ หนึ�งจะได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืนหรัอืไม่ สิ�งสำาคัญอยู่ท่ี่�การัเลือก
อาหารั (food choice) ซึ�งกรัะบัวนการัในการัตัดสินใจเลือกบัรัโิภคอาหารัถึงแมจ้ะเกิดในชว่งเวลา
สั�น ๆ แต่เบัื�องหลังนั�นเก่�ยวข้องกับัสิ�งต่าง ๆ มากมาย ทัี่�งยังม่ความซับัซ้อนและเชื�อมโยงเก่�ยวข้อง
กัน สิ�งท่ี่�กำาหนดพฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารัและม่อิที่ธิพิลต่อรัะบับัอาหารัสามารัถจำาแนกออกได้
เปน็ 4 ส่วนหลัก ท่ี่�ปรัะกอบัรัวมกันเป็น “กรอบแนุวุคิุดีอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพภายั่ใต้้ระบบอาหารที�
ยั่่�งยั่นืุ” (conceptual framework for healthy eating and sustainable food systems) แสดง
ดังรูัป 2.1 สุ�วุนุแรกเก่�ยวขอ้งกับัปจัจัยภายในของแต่ละบุัคคล สุ�วุนุที�สุองขึ�นกับัปจัจัยภายนอก หรัอื
ท่ี่�เรัย่กว่าสภาพแวดล้อมด้านอาหารั สุ�วุนุที�สุามูเป็นแรังขับัเคลื�อน (driver) ในรัะยะต่าง ๆ ของ
ห่วงโซ่อาหารั และสุ�วุนุที�สีุ�เป็นสถานการัณ์ทัี่�วไป ซึ�งถึงแมไ้ม่ม่ความเก่�ยวข้องกับัอาหารัโดยตรัง 
แต่เป็นส่วนสำาคัญท่ี่�ม่อิที่ธิพิลต่อรัะบับัอาหารัและพฤติกรัรัมการับัรัโิภค การัที่ำาความเข้าใจส่วน
ปรัะกอบัท่ี่�อยู่ภายใต้กรัอบัแนวคิดฯ น่�เป็นพื�นฐานสำาคัญในการัช่วยออกแบับัมาตรัการัแที่รักแซง
หรัอืเครัื�องมอืที่างนโยบัายเพื�อบัรัรัลเุป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื คำาอธิบิัายโดยสังเขป
ในแต่ละส่วนของกรัอบัแนวคิดฯ มดั่งน่�

2.1.1  ปััจจ่ยั่ภายั่ในุ 
ที�สุ�งผู้ลต้�อการเลือกบรโิภคุอาหาร

ปจัจัยภายในท่ี่�ส่งผู้ลต่อพฤติกรัรัมการัเลือกบัรัโิภคอาหารั มค่วามเฉพาะเจาะจงและแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุัคคล สามารัถจัดกลุม่ได้เป็น 4 กลุม่ยอ่ย คือ (1) ที่างชว่ภาพ (2) ที่างจิตวิที่ยา (3) ที่าง
เศ์รัษฐกิจและสังคม และ (4) ที่างทัี่ศ์นคติ ความเชื�อ ทัี่กษะ และความรูัค้วามเข้าใจ (European 
Food Information Council, 2006)

(1) ชวีุภาพ เกิดจากการัเปล่�ยนแปลงภายในรัา่งกายที่างชว่ภาพ ได้แก่ ความหิว ความอยาก
อาหารั (appetite) ความอิ�ม (satiety) รัสชาติอาหารั (taste) สภาวะรัา่งกาย (เช่น หากอยู่ใน
สภาวะอากาศ์รัอ้นม่แนวโน้มท่ี่�จะกินหรัอืดื�มอาหารัหรัอืเครัื�องดื�มท่ี่�ที่ำาให้รัา่งกายเย็นลง เป็นต้น) 
ชว่งอาย ุและเพศ์

(2) จิต้วิุทยั่า เปน็อารัมณ์ความรูัสึ้กท่ี่�เกิดขึ�นในชว่งท่ี่�ตัดสินใจเลือกอาหารั เชน่ ความเครัย่ด 
ความรูัสึ้กผิู้ด ความเศ์รัา้ คนเรัามกัจะมอ่าหารัท่ี่�ที่ำาใหเ้รัารูัสึ้กมค่วามสขุได้จากรัสชาติอาหารัท่ี่�อรัอ่ย 
กลิ�นเฉพาะของอาหารั หรัอืจากการัเชื�อมโยงปรัะสบัการัณ์ท่ี่�ผู้่านมากับัอาหารั ในสภาวะอารัมณ์ท่ี่�
เครัย่ดบัางคนอาจจะกินในปรัมิาณท่ี่�มากขึ�น หรัอืบัางคนอาจจะมค่วามอยากอาหารัลดลง

(3) สุถึานุะทางเศรษฐกิจและสุ่งคุมู สถานะที่างเศ์รัษฐกิจและรัายได้ของแต่ละบุัคคลหรัอื
แต่ละครัวัเรัอืน ส่วนสถานะที่างสังคมในรัะดับับุัคคลรัวมถึงวัฒนธิรัรัมการักินของในแต่ละพื�นท่ี่� 
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ปัจจยัทีก่าํหนดการเลอืกอาหาร
ภายใน

ชวีภาพ

จติวทิยา

สถานะทางเศรษฐกจิและสังคม

ทศันคต ิความเชือ่ ทกัษะ ความรู้

ภายนอก

ปฏิสัมพันธร์ะหวา่งผูค้น

สังคม วฒันธรรม

สภาพแวดลอ้ม

ระดบัจุลภาคตวัสินคา้อาหาร ระดบักลางถงึมหภาค

นโยบาย

ภาคอุตสาหกรรม ภาครฐั ภาคประชาสังคม

สถานการณ์ทั่วไป

สภาวะเศรษฐกจิ, ภัยพิบตัภิาวะวกิฤต,

คา่นยิมสังคม, การเปลีย่นแปลงทาง

การเมอืง, การเปลีย่นแปลงดา้นขอ้มลู

ขา่วสาร การสื่อสาร และเทคโนโลยี

อาหารที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน

สุขภาพ

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม

สังคมวฒันธรรม

แรงขบัเคลือ่นในหว่งโซอ่าหาร
ช่วงการผลิต

เทคโนโลยีและนวตักรรม

การปรบัปรุง
และเขา้ถงึโครงสรา้งพ้ืนฐาน

การเกษตรแบบเรง่รดั

ความเสื่อมโทรมของดนิ
และระบบนเิวศ

นโยบายการคา้

การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ

ช่วงการบริโภค

การเพ่ิมขึน้ของประชากร

คนมรีายไดเ้พ่ิมขึน้ 

การเปลีย่นแปลง
เป็นสังคมเมอืง

ความสนใจของผูบ้รโิภค
ตอ่อาหารและสุขภาพ

ช่วงการกระจาย
นโยบายการคา้

การคา้และลงทนุ
ระหวา่งประเทศ

ความตระหนกั
เรือ่งอาหารปลอดภัย

 รููป 2.1 กรอบแนัวคิดอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพภายใต้ั้ระบบอาหารท้ั้�ย้�งยืนั

ท้ั้�มุ่า: ปรบ้จุากแผู้นัภาพในับทั้ความุ่ของ Béné และคณะ (2019) และ Stok และคณะ (2017)



ความเชื�อที่างศ์าสนาท่ี่�ส่งผู้ลต่อการัเลือกชนิดอาหารั ครัอบัครัวั เพื�อน บัรัรัทัี่ดฐานท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารัใน
เชงิสังคม และเวลาซึ�งเปน็ตัวกำาหนดท่ี่�สำาคัญในกลุ่มปรัะชากรัท่ี่�มเ่วลาไมม่าก (Hilger, Loerbroks, 
& Diehl, 2017) เชน่ กลุ่มนักศึ์กษา หรัอืวัยที่ำางาน

(4) ท่ศนุคุติ้ คุวุามูเชื�อ ท่กษะ และคุวุามูรูคุ้วุามูเข้้าใจ ถึงแมว่้าความรูั ้โดยเฉพาะความรูั้
ด้านโภชนาการัและความปลอดภัยของอาหารัจะเป็นตัวกำาหนดท่ี่�สำาคัญต่อการัเลือกอาหารั แต่ไม่
ได้หมายความว่าการัม่ความรูัส่้งผู้ลอย่างมากต่อการัตัดสินใจเลือกอาหารั ทัี่�งน่�ยังขึ�นกับัทัี่ศ์นคติ
และความเชื�อส่วนบุัคคลบัางอยา่ง เชน่ ทัี่กษะในการัควบัคุมตนเองให้กินอาหารัท่ี่�ส่งผู้ลด่ต่อสขุภาพ 
หรัอืความเชื�อมั�นว่าตนเองมค่วามสามารัถท่ี่�จะปรุังปรัะกอบัอาหารัจากวัตถดิุบังา่ย ๆ เพื�อให้ตนเอง
และครัอบัครัวัได้กินอาหารัท่ี่�ด่กับัสขุภาพ เป็นต้น

2.1.2  ปััจจ่ยั่ภายั่นุอก 
ที�สุ�งผู้ลต้�อการเลือกบรโิภคุอาหาร

ถึงแม้การัเลือกอาหารัจะเป็นการัตัดสินใจของแต่ละบัุคคล อย่างไรัก็ตามอาหารัท่ี่�ม่ให้เรัา
เลือกนั�นม่เบัื�องหลังซ้อนทัี่บัอยู่อ่กชั�นหนึ�ง เรัย่กโดยรัวมว่าปัจจัยภายนอก Stok และคณะ (2017) 
ได้จำาแนกปัจจัยภายนอกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ ปัจจัยท่ี่�เก่�ยวข้องกับัปฏิิสัมพันธิร์ัะหว่างผูู้้คน 
(interpersonal) สภาพแวดล้อม (environment) และนโยบัาย (policy)

1 ปฏิิสัมพันำธ์ร์ะหว�่งผู้้�คำนำ
ปจัจัยด้านปฏิิสัมพนัธิร์ัะหว่างผูู้้คนยงัสามารัถแยกยอ่ยออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ด้ีานุสุ่งคุมู และ

ด้ีานุวุ่ฒินุธรรมู สำาหรับััด้านสังคมเน้นท่ี่�ปฏิิสัมพันธิข์องผูู้้คนใกล้ตัวในรัะดับัครัอบัครัวัและชุมชน
ละแวกใกล้เค่ยง ตัวอยา่งปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ จำานวนสมาชกิในครัวัเรัอืน วิถ่ รูัปแบับั ลักษณะ
การัปรุังปรัะกอบัอาหารั การับัรัโิภค ความเชื�อทัี่ศ์นคติเก่�ยวกับัอาหารัของคนในครัอบัครัวั วิถ่และ
รูัปแบับัลักษณะการับัรัโิภคของกลุ่มเพื�อน ของเพื�อนบั้านท่ี่�อยู่ในละแวกบ้ัานหรัอืชุมชนใกล้เค่ยง 
เปน็ต้น ส่วนด้านวัฒนธิรัรัมมข่อบัเขตท่ี่�กว้างขึ�น ครัอบัคลมุความคิดความเชื�อรัากฐานของวัฒนธิรัรัม
อาหารัการักินของผูู้้คนในสังคมหนึ�ง ๆ หรัอือาจจะเชื�อมโยงเก่�ยวข้องกับัความเชื�อที่างศ์าสนาท่ี่�ส่ง
อิที่ธิพิลต่อการัเลือกอาหารั

2 สภ�พแวดีล่�อม
ปัจจัยตัวกำาหนดด้านสภาพแวดล้อมแบั่งเป็น 3 รัะดับั คือ ระด่ีบต่้วุสิุนุคุ้าอาหาร ระด่ีบ

จลุภาคุ (micro) และระด่ีบกลางจนุถึึงระด่ีบมูหภาคุ (meso-macro) รัะดับัตัวสินค้าอาหารัเกิด
จากคณุลักษณะของสินค้าอาหารันั�น ทัี่�งคณุลักษณะภายในจากรัสชาติและเนื�อสัมผู้สัของอาหารั หรัอื
คณุลักษณะภายนอก เช่น รูัปลักษณ์อาหารั การัจัดตกแต่ง บัรัรัจภัุณฑ์ และรัาคาตัวสินค้า (product 
price) เปน็ต้น สภาพแวดล้อมรัะดับัจลุภาคเก่�ยวขอ้งกับัปรัมิาณหน่วยบัรัโิภค (portion size) การั
เขา้ถึงและการัมใ่ห้เลือกของอาหารัท่ี่�บั้าน (accessibility และ availability) และสถานท่ี่�ท่ี่�บัรัโิภค
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อาหารั ส่วนสภาพแวดล้อมรัะดับักลางจนถึงมหภาค หมายรัวมถึงสภาพอากาศ์ ฤดูกาล ลักษณะ
สภาพแวดล้อมโดยรัอบัท่ี่�อยูอ่าศั์ย (ความเป็นเมอืงหรัอืชนบัที่ ขนาดของเมอืง) การัเขา้ถึงและการั
มใ่หเ้ลือกของอาหารัโดยรัอบัท่ี่�อยูอ่าศั์ยหรัอืท่ี่�ที่ำางาน ปรัะเภที่ของสถานท่ี่�จำาหน่าย เชน่ ตลาดชุมชน 
ตลาดส่เข่ยว รัา้นโชว์ห่วย รัา้นค้าส่งและค้าปล่กสมัยใหม่ เป็นต้น ความหนาแน่นของรัา้นค้าและ
แผู้งลอยขายอาหารั การัได้รับััสื�อโฆษณาอาหารั รัาคาอาหารั ณ ช่วงเวลาหนึ�ง ๆ (food price) 
ความคิดรัเิรัิ�ม/กิจกรัรัมท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารัของกลุ่มคนหรัอืนักเคลื�อนไหว (social initiatives)

3 นำโยบ�ย
ปัจจัยตัวกำาหนดสภาพแวดล้อมด้านนโยบัายแบั่งออกเป็น 3 กลุ่ม คืุอ นุโยั่บายั่ที�เกี�ยั่วุข้้อง

ก่บภาคุอตุ้สุาหกรรมู นุโยั่บายั่จากภาคุรฐ่ และนุโยั่บายั่จากภาคุปัระชาสุ่งคุมู สำาหรับัันโยบัายท่ี่�
เก่�ยวข้องกับัด้านอตุสาหกรัรัมเป็นข้อปฏิิบััติและกฎหมายท่ี่�ผูู้้ผู้ลิตอาหารัในภาคอตุสาหกรัรัมต้อง
ปฏิิบััติตาม และยังรัวมถึงอิที่ธิพิลจากกรัะบัวนการัโน้มน้าวจูงใจ (lobby) เพื�อให้ม่กฎหมายหรัอื
กฎรัะเบัย่บัท่ี่�เอื�อปรัะโยชน์ต่อภาคธิรุักิจอตุสาหกรัรัมอาหารั ในส่วนนโยบัายจากภาครัฐั โดยเฉพาะ
ภาครัฐัส่วนกลาง ครัอบัคลุมข้อกำาหนด กฎรัะเบั่ยบั กฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้องโดยตรังกับัรัะบับัอาหารั 
หรัอืนโยบัายอยา่งอื�นท่ี่�ไมเ่ก่�ยวขอ้งโดยตรังกับัอาหารัแต่มผู่้ลกับัรัะบับัอาหารั เชน่ นโยบัายการัค้า
เสรั ่นโยบัายด้านสขุภาพ และนโยบัายพลังงาน เป็นต้น นอกจากกฎหมายบัังคับัใชย้งัมก่ารัรัณรังค์
ส่งเสรัมิจากหน่วยงานภาครัฐัเพื�อสรัา้งความรูัค้วามเข้าใจกับัปรัะชาชนเก่�ยวกับัอาหารัเพื�อสขุภาพ
จัดอยูใ่นปัจจัยกลุ่มน่�ด้วย

นโยบัายของภาครัฐัในรัะดับัท้ี่องถิ�น และนโยบัายท่ี่�พัฒนาขึ�นมาจากความต้องการัของภาค
ปรัะชาสังคมหรัอืเครัอืข่ายท่ี่�ม่ความสนใจในบัางปรัะเด็นของเรัื�องอาหารัก็เป็นอ่กกลุ่มนโยบัายท่ี่�ม่
ความสำาคัญมากเชน่เด่ยวกัน เนื�องจากเปน็ปรัะเภที่ของนโยบัายท่ี่�เกิดมาจากความต้องการัโดยตรัง
ของผูู้้ท่ี่�ปรัะสบัปัญหา ทัี่�งปัญหาสุขภาพท่ี่�เกิดจากการับัรัโิภคอาหารั ข้อจำากัดหรัอือุปสรัรัคท่ี่�เกิด
จากสภาพแวดล้อมด้านอาหารั หรัอืปัญหาท่ี่�เกิดกับัรัะบับัอาหารัซึ�งเฉพาะเจาะจงในพื�นท่ี่�นั�น ๆ 
ตัวอยา่งของนโยบัายท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัรัะบับัอาหารัในปรัะเที่ศ์ไที่ยในรัะดับัท้ี่องถิ�น เชน่ นโยบัายอาหารั
ปลอดภัยของเที่ศ์บัาลนครัเชย่งรัาย โดยความรัว่มมอืกับัองค์กรัปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นใกล้เค่ยงอ่ก 8 
แห่ง นโยบัายน่�มวั่ตถปุรัะสงค์เพื�อให้เกิดการัผู้ลิตอาหารัปลอดภัย ทัี่�งพชื ผู้ัก ผู้ลไม ้เนื�อสัตว์ และ
เชื�อมโยงเกษตรักรัผูู้ผู้้ลิตเขา้กับัผูู้บ้ัรัโิภคโดยตรัง ผู้า่นที่างตลาดส่เขย่ว การัจำาหน่ายให้องค์กรัสถาบันั 
เชน่ โรังเรัย่น โรังพยาบัาล รัา้นจำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์อาหารั และรัา้นอาหารัเพื�อสขุภาพ เป็นต้น (สำานัก
ปรัะชาสัมพนัธิเ์ขต 3 เชย่งใหม,่ 2565)

2.1.3 
แรงข้่บเคุลื�อนุระบบอาหาร

ตามกรัอบัแนวคิดฯ รูัป 2.1 แสดงถึงความเชื�อมโยงและปฏิิสัมพนัธิร์ัะหว่างแรังขบััเคลื�อนของ
รัะบับัอาหารัในแต่ละรัะยะตามห่วงโซ่อาหารั และรัะหว่างแรังขับัเคลื�อนท่ี่�ส่งผู้ลต่อไปยังปัจจัยท่ี่�
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กำาหนดการัเลือกอาหารัรัวมทัี่�งการัสะท้ี่อนกลับั โดยแรังขบััเคลื�อนชว่งการับัรัโิภคสรัา้งความต้องการั
ด้านอาหารัทัี่�งเชงิปรัมิาณ รูัปแบับั คณุลักษณะ ส่งผู้ลต่อภาคการัผู้ลิตและชว่งการักรัะจายขนส่งเพื�อ
ใหต้อบัสนองต่อความต้องการัของผูู้บ้ัรัโิภคท่ี่�มวิ่ถ่ชวิ่ตและพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�เปล่�ยนแปลงไป ใน
ส่วนแรังขับัเคลื�อนชว่งการักรัะจายสินค้าไมเ่พย่งแต่ได้รับััอิที่ธิพิลจากความต้องการัของผูู้้บัรัโิภคและ
ภาคการัผู้ลิตท่ี่�ต้องการัส่งสินค้าจากผูู้้ผู้ลิตใหถึ้งมอืผูู้บ้ัรัโิภคได้เท่ี่านั�น แต่ผู้ลจากแรังขบััเคลื�อนการั
ค้าและลงที่นุรัะหว่างปรัะเที่ศ์สามารัถสรัา้งความต้องการัรูัปแบับัใหมใ่ห้กับัผูู้บ้ัรัโิภคได้ เชน่ อาหารั
ฟ้าสต์ฟู้้ด เครัื�องดื�มท่ี่�มน่ำาตาล เนื�อวัวท่ี่�มไ่ขมนัแที่รักตามกล้ามเนื�อ หรัอืแมแ้ต่วิถ่ของการัเลือกซื�อ
อาหารัจากรัา้นค้าปล่กค้าส่งสมยัใหม ่เป็นต้น และในท่ี่�สดุเมื�อมค่วามต้องการัใหม ่ๆ จากผูู้้บัรัโิภค
จะนำาไปสู่การัผู้ลิตสินค้าอาหารัเหล่านั�นตามมา

แรังขบััเคลื�อนไมว่่าจะอยูใ่นรัะยะใดของห่วงโซอ่าหารัสามารัถส่งผู้ลทัี่�งที่างบัวกและที่างลบักับั
รัะบับัอาหารัได้ ดังนั�นโครังการั องค์กรัหน่วยงานท่ี่�เปน็ผูู้อ้อกแบับักิจกรัรัม วางมาตรัการัแที่รักแซง 
(intervention) หรัอืการัออกแบับักำาหนดนโยบัายเพื�อใหบ้ัรัรัลเุป้าหมายอาหารัสขุภาพท่ี่�ยั�งยนืควรั
เน้นส่งเสรัมิให้แรังขับัเคลื�อนท่ี่�ส่งผู้ลที่างบัวกต่อรัะบับัอาหารัมพ่ลังเข้มแข็งมากขึ�น และควรัยับัยั�ง
หรัอืชะลอแรังขับัเคลื�อนที่างลบัท่ี่�ส่งผู้ลให้รัะบับัอาหารัไม่ยั�งยืน เช่น ส่งเสรัมิใหใ้ช้เที่คโนโลย่และ
นวัตกรัรัมสมยัใหมใ่นการัที่ำาเกษตรัซึ�งเปน็แรังขบััเคลื�อนที่างบัวกเพื�อใหม้ผู่้ลผู้ลิตอาหารัมากขึ�นและ
ลดการัสญูเส่ยอาหารัในรัะหว่างการัเก็บัเก่�ยว ปรับััเปล่�ยนแกไ้ขขอ้ตกลงที่างการัค้ารัะหว่างปรัะเที่ศ์
ท่ี่�เอื�อต่อการันำาเขา้อาหารัไมป่ลอดภัยส่งผู้ลเส่ยต่อสขุภาพซึ�งเป็นแรังขบััเคลื�อนที่างลบั เป็นต้น

การัเปล่�ยนแปลงท่ี่�จะที่ำาใหร้ัะบับัอาหารัในปัจจบุันัมค่วามยั�งยนืมากขึ�นจำาเปน็ต้องอาศั์ยโอกาส
ใหม ่ๆ พรัอ้มทัี่�งวิธิคิ่ดท่ี่�ต่างจากเดิมเพื�อเอาชนะอปุสรัรัคและความท้ี่าที่ายด้านอาหารัท่ี่�ทัี่�วโลกกำาลัง
เผู้ชญิอยู ่ในขั�นตอนหลักของหว่งโซอ่าหารัท่ี่�เรัิ�มตั�งแต่การัผู้ลิต การักรัะจายและการัจำาหน่าย และสิ�น
สดุท่ี่�ผูู้บ้ัรัโิภค Béné และคณะ(Béné et al., 2019) ได้รัวบัรัวม วิเครัาะห์ และนำาเสนอแรังขับัเคลื�อน 
12 ตัว (driver) ส่งผู้ลทัี่�งที่างบัวกและลบัตามแต่ละขั�นของห่วงโซอ่าหารั ดังน่�

แรงข้่บเคุลื�อนุในุช�วุงการผู้ลิต้ เกิดจาก (1) เทคุโนุโลยั่แีละนุวุ่ต้กรรมู (2) การปัรบ่ปัรุงและ
เข้้าถึึงโคุรงสุรา้งพื�นุฐานุ (3) การเกษต้รแบบเร�งรด่ี (4) คุวุามูเสืุ�อมูโทรมูข้องดิีนุและระบบนุิเวุศ 
(5) นุโยั่บายั่การคุ้า และ (6) การเปัลี�ยั่นุแปัลงสุภาพภูมูิอากาศ เที่คโนโลย่และนวัตกรัรัมโดย
เฉพาะช่วงการัผู้ลิตถูกนำามาใชโ้ดยม่วัตถุปรัะสงค์หลักเพื�อเพิ�มผู้ลผู้ลิตที่างการัเกษตรัให้เพ่ยงพอ
กับัความต้องการัของตลาดและลดต้นทีุ่นการัผู้ลิต การัปรับััปรุังและเข้าถึงโครังสรัา้งพื�นฐาน เช่น 
รัะบับัชลปรัะที่าน รัะบับัคมนาคมขนส่ง รัะบับัสาธิารัณูปโภค ส่งผู้ลที่างบัวกต่อรัะบับัอาหารั ที่ำาให้
เกษตรักรัเขา้ถึงและมปั่จจัยการัผู้ลิตท่ี่�เพย่งพอ รัวมทัี่�งเกษตรักรัและผูู้้ผู้ลิตสามารัถขนส่งและกรัะจาย
สินค้าอาหารัได้ด่และกว้างขวางมากขึ�น การัที่ำาเกษตรัแบับัเรัง่รัดัเพื�อหวังผู้ลเพิ�มปรัมิาณการัผู้ลิตส่ง
ผู้ลกรัะที่บัในเชงิลบัต่อรัะบับัอาหารัเพรัาะที่ำาให้เกิดความเสื�อมโที่รัมของปัจจัยการัผู้ลิต ทัี่�งดิน นำา 
รัวมทัี่�งที่ำาลายรัะบับันิเวศ์อื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวเนื�องกับัการัเกษตรั เชน่ ป่าไม ้ความหลากหลายที่างชว่ภาพ 
เป็นต้น ส่วนของนโยบัายการัค้าสามารัถส่งผู้ลได้ทัี่�งที่างบัวกและลบัต่อรัะบับัอาหารั โดยที่างบัวก
ที่ำาให้เกษตรักรัสามารัถส่งออกผู้ลผู้ลิตเพื�อเพิ�มรัายได้ อย่างไรัก็ตามบัางนโยบัาย เช่น การัค้าเสรั ่
ส่งผู้ลลบัที่ำาให้เกษตรักรัและวิสาหกิจรัายยอ่ยปรัะกอบัธิุรักิจการัผู้ลิตแปรัรูัปอาหารัท่ี่�ยงัไมม่ค่วาม
เข้มแข็งพอท่ี่�จะแข่งขัน จึงไม่สามารัถดำาเนินกิจการัต่อได้ แรังขับัเคลื�อนการัเปล่�ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ์ท่ี่�นับัวันจะส่งผู้ลกรัะที่บัรุันแรังมากขึ�นในภาคการัผู้ลิต เมื�อเกิดการัเปล่�ยนแปลงสภาพ
อากาศ์ท่ี่�เคยเหมาะสมกับัการัเพาะปลกู ที่ำาใหผู้้ลผู้ลิตที่างการัเกษตรัลดลง และสามารัถสรัา้งความ
เส่ยหายต่อพชืผู้ลและพื�นท่ี่�ท่ี่�ใชท้ี่ำาการัเกษตรักรัณ่เกิดเหตกุารัณ์ภัยพบิััติด้านสภาพอากาศ์รุันแรัง 
(extreme weather event) เชน่ พาย ุนำาท่ี่วม ความแห้งแล้ง

แรงข้บ่เคุลื�อนุช�วุงการกระจายั่สิุนุคุ้า มดั่งน่� (1) นุโยั่บายั่การคุ้า (2) การคุ้าและลงทนุุระหวุ�าง
ปัระเทศ และ (3) คุวุามูต้ระหนุก่เรื�องอาหารปัลอดีภ่ยั่ นโยบัายที่างการัค้าเปน็ทัี่�งแรังขบััเคลื�อนใน
ขั�นของการัผู้ลิตตามท่ี่�กล่าวขา้งต้น ยงัมค่วามสำาคัญในขั�นตอนการักรัะจายสินค้า เนื�องจากนโยบัาย
การัค้ารัะหว่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�ม่การักำาหนดคณุภาพและความปลอดภัยของสินค้าอาหารั ส่วนหนึ�งเพื�อ
การัก่ดกันที่างการัค้า และอ่กส่วนหนึ�งเกิดจากความตรัะหนักท่ี่�เพิ�มมากขึ�นของผูู้้บัรัโิภคและภาค
ส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้ง ส่งผู้ลที่างบัวกที่ำาใหสิ้นค้าอาหารัปลอดภัยมากขึ�น และแนวโน้มในอนาคตอาจมก่ารั
เพิ�มมาตรัฐานด้านผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อมของอาหารัท่ี่�มก่ารัส่งออกใหเ้ขม้งวดมากยิ�งขึ�นและเกิดผู้ล
ที่างบัวกกับัรัะบับัอาหารั ในส่วนแรังขบััเคลื�อนการัค้าการัลงที่นุจากบัรัษัิที่อาหารัขา้มชาติที่ำาใหเ้หน็
การัเปล่�ยนแปลงท่ี่�ค่อนขา้งขดัเจนต่อรูัปแบับัการัค้าอาหารั เกิดรัา้นค้าส่งและค้าปล่กสมยัใหมท่่ี่�มกั
จำาหน่ายอาหารัทัี่�งอาหารัสดและแปรัรูัปตามมินิมารัท์ี่ ซุปเปอรัม์ารัเ์ก็ต และห้างสรัรัพสินค้า รัวม
ทัี่�งบัรัษัิที่ยกัษ์ใหญข่า้มชาติท่ี่�ขยายธิรุักิจเขา้มาลงที่นุรัา้นอาหารัฟ้าสต์ฟู้ด้ในปรัะเที่ศ์รัายได้ตำาและ
ปานกลางมากขึ�นเรัื�อย ๆ ส่วนใหญส่่งผู้ลในที่างลบัทัี่�งต่อภาคการัผู้ลิตอาหารัและสขุภาพของผูู้้บัรัโิภค

แรงข้่บเคุลื�อนุช�วุงการบรโิภคุ ได้แก่ (1) การเพิ�มูข้ึ�นุข้องปัระชากร (2) คุนุมูีรายั่ได้ีเพิ�มูข้ึ�นุ 
(3) การเปัลี�ยั่นุแปัลงเปั็นุสุ่งคุมูเมูือง และ (4) คุวุามูสุนุใจข้องผูู้้บรโิภคุต้�ออาหารและสุุข้ภาพ 
โดยแรังขับัเคลื�อน 3 ตัวแรัก ส่วนใหญส่่งผู้ลในที่างลบัต่อความยั�งยนืของรัะบับัอาหารั นำาไปสู่ความ
ต้องการัปรัมิาณอาหารัเพิ�มขึ�น เพิ�มการับัรัโิภคโปรัต่นท่ี่�มาจากเนื�อสัตว์ เน้นการับัรัโิภคอาหารัจาน
ด่วนท่ี่�เข้าถึงสะดวกและหาง่ายในเวลาท่ี่�รัวดเรัว็ นำาไปสู่การัผู้ลิตอาหารัเชิงอุตสาหกรัรัมท่ี่�ม่การั
แปรัรูัปหรัอืเติมสารัปรุังแต่งเพื�อใหเ้ก็บัรักัษาได้นานขึ�น และสะดวกในการักรัะจายและขนส่ง สำาหรับัั
แรังขบััเคลื�อนด้านความสนใจของผูู้บ้ัรัโิภคด้านอาหารัอาจจะส่งผู้ลต่อรัะบับัอาหารัในเชงิบัวกและ
ที่ำาให้ลดการัเกิดโรัคเรัื�อรังัไมติ่ดต่อท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารัได้

2.1.4 
สุถึานุการณ์ท่�วุไปั

ดังเห็นไดใ้นรูัป 2.1 ยังมส่ถานการัณ์โดยทัี่�วไปท่ี่�ส่งผู้ลที่างอ้อมทัี่�งต่อแรังขบััเคลื�อนและปจัจัย
ภายในและภายนอก ซึ�งในท่ี่�สดุส่งผู้ลต่อเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืเชน่กัน สถานการัณ์
ทัี่�วไปเหล่าน่� อาทิี่เชน่ สภาวะเศ์รัษฐกิจ ภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทัี่�งด้านโรัครัะบัาด ด้านพลังงาน ด้านการั
เปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ ด้านการัเมอืงสงครัาม หรัอืหลายภาวะวิกฤตท่ี่�เกิดขึ�นพรัอ้ม ๆ กัน ล้วน
ส่งผู้ลกรัะที่บัต่ออาหารัสขุภาพและรัะบับัอาหารัยั�งยนื โดยเฉพาะกรัะที่บัต่อความมั�นคงที่างอาหารั 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021) สถานการัณ์
ทัี่�วไปยงัรัวมถึงค่านิยมที่างสังคมในการัเลือกบัรัโิภคอาหารัซึ�งมค่วามเปน็พลวัตรั (dynamic) มก่ารั
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เปล่�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�อง ทัี่�งยงัเปล่�ยนแปลงรัวดเรัว็มากขึ�นหลายเท่ี่าตัวในยคุดิจิทัี่ลท่ี่�เรัาสามารัถ
เสพขอ้มลูขา่วสารัได้อยา่งรัวดเรัว็และจากที่กุมมุโลกผู้่านสื�อโซเชย่ล เหตกุารัณ์ที่างการัเมอืง การั
เปล่�ยนแปลงที่างเที่คโนโลย ่โดยเฉพาะด้านขอ้มลูขา่วสารัและการัติดต่อสื�อสารั เหล่าน่�ล้วนส่งผู้ล
ต่อการัเลือกบัรัโิภคอาหารัของผูู้ค้นในสังคมและรัว่มกำาหนดความยั�งยนืของรัะบับัอาหารัด้วยกันทัี่�ง
สิ�น (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021)

การัรัะบัาดของโรัคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงต้นของการัรัะบัาดท่ี่�เกิดขึ�นในปี พ.ศ์. 2563 
มาตรัการัป้องกันการัแพรัก่รัะจายโรัค ได้แก่ การัห้ามปรัะชาชนเดินที่างหรัอืเดินที่างเท่ี่าท่ี่�จำาเป็น 
การัใชเ้วลาส่วนใหญใ่นการักักตัวอยูท่่ี่�บั้าน และการัปิดสถานท่ี่�สาธิารัณะ ซึ�งรัวมทัี่�งรัา้นอาหารั ถือ
เป็นสถานการัณ์วิกฤตด้านโรัครัะบัาดท่ี่�แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดผู้ลกรัะที่บัต่อการัเลือก
บัรัโิภคอาหารั อ่กทัี่�งยงัส่งผู้ลต่อแรังขบััเคลื�อนท่ี่�มต่่อรัะบับัอาหารั ตัวอยา่งของการัรัะบัาดของโรัค
โควิด-19 ท่ี่�ส่งผู้ลต่อพฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารั ได้แก่ ความต้องการัท่ี่�เพิ�มสูงขึ�นในการับัรัโิภค
พืชสมุนไพรับัางชนิดท่ี่�เชื�อว่าม่ฤที่ธิิ�ต้านการัติดเชื�อไวรัสัโควิด-19 ทัี่�งบัรัโิภคสดและนำามาปรุังเป็น
เมนอูาหารั เชน่ กรัะชายขาว และขมิ�น ความนิยมในการัสั�งอาหารัจากรัา้นค้ารัา้นอาหารัผู้่านที่าง
แพลตฟ้อรัม์ออนไลน์มาส่งท่ี่�บั้านม่สงูมากขึ�น และกลายมาเป็นวิถ่ช่วิตใหม่ต่อเนื�องถึงแม้ว่าความ
รุันแรังของการัรัะบัาดได้ลดลง ในส่วนท่ี่�ส่งผู้ลกรัะที่บักับัห่วงโซ่อาหารัและความมั�นคงที่างอาหารั 
เชน่ เนื�องจากมาตรัการังดการัเดินที่างที่ำาให้รูัปแบับัการักรัะจายอาหารัและการัเขา้ถึงอาหารัแบับั
เดิมจากท่ี่�สามารัถเดินที่างไปซื�ออาหารัท่ี่�ตลาด รัา้นค้า รัา้นอาหารั ที่ำาได้ยากขึ�น ที่างเลือกหนึ�งคือ
การัซื�ออาหารัจากรัถหาบัเรัข่ายอาหารั หรัอืท่ี่�เรัย่กกันว่า “รัถพุ่มพวง” ซึ�งเป็นตัวช่วยในการัเข้าถึง
อาหารัในช่วงการัรัะบัาดได้เป็นอยา่งด่ (Thai PBS News, 2563) หรัอืผู้ลกรัะที่บัของโรัครัะบัาดต่อ
ความมั�นคงที่างอาหารั โดยเฉพาะกับักลุ่มคนรัายได้น้อย และกลุ่มแรังงานต่างด้าวท่ี่�อาศั์ยในเมอืง 
กลุ่มปรัะชากรัเหล่าน่�ม่ความสามารัถในการัเข้าถึงอาหารัและกำาลังการัซื�ออาหารัในช่วงวิกฤตโรัค
รัะบัาดน้อยกว่ามากเมื�อเท่ี่ยบักับัปรัะชากรัทัี่�วไป เนื�องด้วยขอ้จำากัดของรัายได้ (กรุังเที่พธุิรักิจ, 2563)

2.2  กิรณีตีวัอย�่ง: 
 กิ�รใช้�ทฤษฎีีกิ�รเปล่ี�ยนำแปล่ง สำ�หรับเป้�หม�ยอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ

2.2.1  ทฤษฎีีการเปัลี�ยั่นุแปัลง: 
เคุรื�องมูือวุางแผู้นุ ติ้ดีต้ามูและปัระเมูินุผู้ลเพื�อการบรรลเุปั้าหมูายั่

ที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลง (Theory of Change) เป็นหนึ�งในเครัื�องมอืท่ี่�ใชใ้นกรัะบัวนการัวางแผู้น 
ออกแบับักิจกรัรัมมาตรัการัแที่รักแซง รัวมทัี่�งใชใ้นการัติดตามและปรัะเมนิผู้ลการัดำาเนินงานตาม
แผู้น วัดปรัะเมินรัะดับัความสำาเรัจ็ในการับัรัรัลุเป้าหมายท่ี่�กำาหนดไวใ้นแผู้น สามารัถใชไ้ด้ทัี่�งใน
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รัะดับัโครังการั (project) รัะดับัแผู้นงาน (program) หรัอืรัะดับันโยบัาย (policy) จุดมุ่งหมาย
ของการัใช้เครัื�องมือน่�เพื�อแสดงให้ผูู้้ม่ส่วนรัว่มในแผู้น ทัี่�งเจ้าหน้าท่ี่�โครังการัหรัอืผูู้้ม่ส่วนได้ส่วน
เส่ย เห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการัเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดขึ�นอย่างเป็นขั�นเป็นตอน ม่ตรัรักะเหตุผู้ล ซึ�ง
เป็นผู้ลจากกิจกรัรัมมาตรัการัแที่รักแซงของโครังการั และการัเปล่�ยนแปลงดังกล่าวสามารัถนำาไป
สู่การัเกิดผู้ลลัพธิ ์(outcome) ได้อย่างเป็นรูัปธิรัรัม ไม่ว่าจะเป็นผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�น (short-term) 
รัะยะกลาง (intermediate) หรัอืรัะยะยาว (long-term) ตามท่ี่�โครังการัหรัอืองค์กรัตั�งเป้าหมาย
ไว้ (Ellen Harries, Hodgson, & Noble, 2014; United Nations Development Group, n.d.)

ตามหลักการัในที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงควรัม่รัายละเอ่ยดท่ี่�ปรัะกอบัด้วย (Ellen Harries 
et al., 2014; Silva & Lee, n.d.) (1) เป้าหมาย (goal) และผู้ลลัพธิ ์ทัี่�งรัะยะสั�น กลาง และยาว 
(2) มาตรัการัแที่รักแซง หรัอืกิจกรัรัมท่ี่�โครังการัวางแผู้นท่ี่�จะดำาเนินการัเพื�อใหบ้ัรัรัลตุามเป้าหมาย
และผู้ลลัพธิ ์(3) เหตผุู้ลสนับัสนนุ (rationale) การัเลือกมาตรัการัแที่รักแซงหรัอืท่ี่�จะนำาไปดำาเนิน
การั ซึ�งควรัตั�งอยู่บันหลักฐานเชิงปรัะจักษ์ท่ี่�ได้จากการัวิจัยหรัอืจากโครังการัท่ี่�เคยที่ำาและปรัะสบั
ความสำาเรัจ็มาก่อน (4) สมมุติฐาน (assumption) เงื�อนไขท่ี่�ที่ำาใหโ้ครังการัสามารัถดำาเนินการั
ได้ตามแผู้น หรัอืรัะบัุความไม่แน่นอนท่ี่�อาจจะเกิดขึ�นและเป็นอปุสรัรัคต่อการับัรัรัลเุป้าหมายและ
ผู้ลลัพธิต์ามท่ี่�วางแผู้นไว้ (5) เส้นที่างท่ี่�แสดงให้เห็นการัเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดขึ�นจากกิจกรัรัมหรัอื
มาตรัการัแที่รักแซงภายใตโ้ครังการัอยา่งมต่รัรักะเหตผุู้ล (causal pathway) โดยส่วนใหญม่กัจะใช้
เปน็ลักษณะลกูศ์รั และ (6) ตัวช่�วัดผู้ลลัพธิ ์รูัป 2.2 เป็นตัวอยา่งของแมแ่บับั (template) แผู้นภาพ
ที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงท่ี่�แนะนำาโดย Centre for Global Mental Health (Silva & Lee, n.d.) จาก
แผู้นภาพแสดงถึงองค์ปรัะกอบัของที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงตามท่ี่�อธิบิัายไว้ขา้งต้น

ผลกระทบ

ผลลัพธ์ระยะยาว

ผลลัพธ์ระยะกลาง/ส้ัน

สัญลักษณ์

ตัวชี้วัด

มาตรการแทรกแซง

สมมุติฐาน

เหตุผลสนับสนุน

เส้นทางตรรกะเหตุผล

 รููป 2.2 ต้ั้วอย�างแมุ่�แบบแผู้นัภาพทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลง

ท้ั้�มุ่า: ปรบ้จุากแผู้นัภาพของ Centre for Global Mental Health (Silva & Lee, n.d.)
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2.2.2  ต่้วุอยั่�างทฤษฎีีการเปัลี�ยั่นุแปัลง 
สุำาหรบ่เปั้าหมูายั่อาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุภายั่ใต้้บรบิทไทยั่

ตัวอยา่งที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงท่ี่�นำาเสนอในหวัขอ้น่�ดัดแปลงมาจากที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลง
ท่ี่�ได้พัฒนาขึ�นเพื�อใช้ปรัะกอบัการัดำาเนินโครังการัการัจัดที่ำาข้อเสนอการัพัฒนาแผู้นติดตามและ
ปรัะเมินผู้ลสำาหรับััแผู้นอาหารัเพื�อสุขภาวะ 2565-2574 ซึ�งแผู้นอาหารัเพื�อสุขภาวะ เป็นหนึ�งใน
แผู้นยทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัดำาเนินงานของ สสส. ในรัะยะ 10 ปี เรัิ�มแผู้นในปี พ.ศ์. 2565 และแผู้นสิ�นสดุ
ในปี พ.ศ์. 2574 กำาหนดเป้าหมายเพื�อให้ “ประชนชนมีีสุขุภาวะทางอาหารและลดการเจ็็บป่วยจ็าก
โรค NCDs” โดยในช่วง 3 ปี แรักของการัดำาเนินการั (พ.ศ์. 2565-2667) ม่เป้าหมาย “ประชาชน
บรโิภคอาหารเพื่่�อสุขุภาวะภายใต้้ระบบอาหารย่�งยน่” ซึ�งเห็นได้ว่าแผู้นอาหารัเพื�อสขุภาวะของ สสส. 
ดำาเนินการัเพื�อให้บัรัรัลผุู้ลลัพธิก์ารัมอ่าหารัสขุภาพท่ี่�ยั�งยนืในปรัะเที่ศ์นั�นเอง

ตัวอย่างที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงสำาหรับััเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนของ
ปรัะเที่ศ์ไที่ย ดังแสดงในแผู้นภาพตามรูัป 2.3 มเ่ป้าหมายในอ่ก 10 ปีขา้งหน้า จนถึงปี พ.ศ์. 2574 
คือ อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านสขุภาพ ด้านผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม 
และด้านสังคมวัฒนธิรัรัม ซึ�งอยู่ด้านในสุดของแผู้นภาพครัึ�งวงกลม ถัดขึ�นมาเหนือจากเป้าหมาย
แบั่งผู้ลลัพธิอ์อกเป็นรัะยะยาว กลาง และสั�น โดยการัแบั่งกลุ่มย่อยของผู้ลลัพธิร์ัะยะยาวยึดตาม
แนวที่างหลักการัของการัปฏิิบััติเพื�อใหเ้กิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืของ FAO และ WHO (FAO 
and WHO, 2019) ตามท่ี่�อธิบิัายไวใ้นหวัขอ้ 1.2.1 ของบัที่ท่ี่� 1 อยา่งไรัก็ตามกลุ่มยอ่ยท่ี่�คล้ายคลึงกัน
ถกูผู้นวกรัวมเขา้ไว้ด้วยกัน ดังนั�นจากกลุ่มยอ่ยเดิมของผู้ลลัพธิร์ัะยะยาว 16 ขอ้ ลดลงเหลือ 12 ขอ้ 
ได้แก่ (1) กินนมแม ่6 เดือน (2) ลดการักินหวานมนัเค็มและอาหารัแปรัรูัป (3) กินอาหารัท่ี่�หลาก
หลายและถกูหลักโภชนาการั (4) ดื�มนำาเปล่าเป็นหลัก (5) กินอาหารัท่ี่�ปลอดภัยจากเชื�อจลิุนที่รัย่์
และสารัเคมท่่ี่�ที่ำาให้เกิดโรัค (6) ลดผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิดจากอาหารั (7) ลดการัสญูเส่ย
อาหารัและลดขยะเศ์ษอาหารั (8) ลดการัที่ำาปรัะมงแบับัที่ำาลายล้าง (9) พนัธุิพ์ชืและสัตว์ท่ี่�นำามาเปน็
อาหารัมค่วามหลากหลาย เปน็พนัธุิพ์ื�นเมอืง (10) กินอาหารัตามวัฒนธิรัรัมท้ี่องถิ�น (11) ที่กุคนเขา้ถึง
อาหารัตามท่ี่�ต้องการั และ (12) เกิดความเท่ี่าเท่ี่ยมกันที่างสังคมและเศ์รัษฐกิจท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัอาหารั

ในส่วนของการัจำาแนกผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�นและรัะยะกลางออกจากกันใช้หลักการัสำาหรับััการั
ปรัะเมินมาตรัการัด้านการัส่งเสรัมิสุขภาพท่ี่�อธิบิัายโดย Nutbeam (1998) โดยผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�น
เน้นท่ี่�การัเปล่�ยนแปลงความรูั ้ทัี่กษะ ทัี่ศ์นคติรัะดับัปัจเจกบุัคคล และค่านิยมความตรัะหนักของ
คนในสังคม ส่วนผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางเก่�ยวข้องกับัการัเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัม วิธิป่ฏิิบััติและรัะบับั 
(practice และ system) การัมน่โยบัาย การันำาความรูัแ้ละทัี่กษะไปใชป้ฏิิบััติ และสภาพแวดล้อม
ทัี่�งที่างกายภาพ สังคมและเศ์รัษฐกิจ โดยในแผู้นภาพได้จำาแนกผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางออกเป็นส่วน
ท่ี่�เปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัมรัะดับับัุคคลซึ�งเป็นส่วนปัจจัยภายใน (ตัวหนังสือท่ี่�ส่วนล่างของผู้ลลัพธิ์
รัะยะกลางตามรูัป 2.3) และส่วนท่ี่�เปล่�ยนแปลงบัรับิัที่ที่างสังคมและสภาพแวดล้อมซึ�งเป็นปัจจัย
ภายนอก (ตัวหนังสือท่ี่�ส่วนบันของผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางตามรูัป 2.3) ตามท่ี่�ได้อธิบิัายแล้วในหวัขอ้ 2.1

ในการัรัะบัุผู้ลลัพธิท่์ี่�ต้องการัให้บัรัรัลุหรัอืเกิดการัเปล่�ยนแปลงตามท่ี่�ปรัากฏิในที่ฤษฎ่การั
เปล่�ยนแปลงน่� มุง่เน้นคัดเลือกเฉพาะผู้ลลัพธิท่์ี่�เปน็ผู้ลมาจากการัแกไ้ขท่ี่�ปจัจัยและแรังขบััเคลื�อนท่ี่�
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มอิ่ที่ธิพิลต่ออาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืท่ี่�สามารัถเปล่�ยนแปลงได้เท่ี่านั�น ในส่วนของมาตรัการั
แที่รักแซงท่ี่�ที่ำาใหเ้กิดการัเปล่�ยนแปลงสู่ผู้ลลัพธิเ์น้นท่ี่�มค่วามเหมาะสมตามบัรับิัที่และสถานการัณ์
ปัจจุบัันของปรัะเที่ศ์ไที่ย รัวมทัี่�งยังต้องม่หลักฐานจากงานวิจัยหรัอืปรัะสบัการัณ์การันำาไปใช้และ
ปรัะสบัความสำาเรัจ็ในบัรับิัที่อื�น เชน่ ในปรัะเที่ศ์อื�น หรัอืในองค์กรัสถาบััน (setting) ปรัะเภที่อื�นมา
ก่อนและสามารัถพสิจูน์ได้ว่ามาตรัการัแที่รักแซงเหล่าน่�ได้ผู้ลจรังิและนำาไปสู่การัเปล่�ยนแปลงได้

ลูกศ์รัท่ี่�อยู่ปรัากฏิในแผู้นภาพตัวอย่างที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงดังรูัป 2.3 แสดงเส้นที่างการั
เปล่�ยนแปลงของผู้ลลัพธิใ์นรัะดับัต่าง ๆ อยา่งม่ตรัรักะเหตผุู้ล โดยมล่กูศ์รัท่ี่�ช่�จากผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�น 
(เช่น ความรัอบัรูัด้้านอาหารั กรัะแสการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�มาจากพืช การัตรัะหนักถึงความสำาคัญ
ของแหล่งท่ี่�มาของอาหารั เป็นต้น) ไปท่ี่�ผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางด้านพฤติกรัรัมลักษณะต่าง ๆ ในรัะดับั
บัุคคล (ตัวหนังสือท่ี่�ส่วนล่างของผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางตามรูัป 2.3) ยกตัวอย่างเช่น หากคนม่รัะดับั
ความรัอบัรูัด้้านอาหารัเพิ�มขึ�น ที่ำาให้เกิดการัปรับััเปล่�ยนพฤติกรัรัมทัี่�งลดการับัรัโิภคอาหารัหวาน
มนัเค็ม เพิ�มการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�หลากหลายถกูต้องตามหลักโภชนาการั ดื�มนำาเปล่าเป็นหลัก และ
ม่พฤติกรัรัมเลือกซื�ออาหารัท่ี่�ม่ความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากน่�ยังม่ลูกศ์รัท่ี่�ช่�จากผู้ลลัพธิร์ัะยะ
สั�นไปยังผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางด้านสภาพแวดล้อมที่างอาหารั (ตัวหนังสือท่ี่�ส่วนบันของผู้ลลัพธิร์ัะยะ
กลางตามรูัป 2.3) แสดงให้เห็นว่าผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�นสามารัถเป็นแรังกดดันให้เกิดการัเปล่�ยนแปลง
ผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางด้านสภาพแวดล้อมได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น กรัะแสการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�มาจาก
พชือาจเป็นส่วนหนึ�งท่ี่�ที่ำาให้ภาครัฐัออกขอ้ปฏิิบัติัการักินท่ี่�ไมเ่ฉพาะแต่ที่ำาใหม้ส่ขุภาพท่ี่�ด่เท่ี่านั�นแต่
จำาเป็นต้องคำานึงถึงความยั�งยนืด้วย

นอกจากน่�ทิี่ศ์ที่างของลกูศ์รัท่ี่�ในอยูภ่ายในส่วนของผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางช่�จากผู้ลลัพธิด้์านสภาพ
แวดล้อม (ตัวหนังสือท่ี่�ส่วนบันของผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางตามรูัป 2.3) ได้แก่ วิธิป่ฏิิบััติ รัะบับั นโยบัาย 
สภาพแวดล้อมที่างกายภาพ สังคมและเศ์รัษฐกิจ ไปยงัผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางส่วนของพฤติกรัรัมรัะดับั
บัคุคล หมายความว่าการัเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัมจะเกิดขึ�นได้ส่วนหนึ�งต้องเกิดจากการัเปล่�ยนแปลง
ท่ี่�สภาพแวดล้อมด้วย ตัวอยา่งเชน่ พฤติกรัรัมลดบัรัโิภคอาหารัหวานมนัเค็มจะเกิดขึ�นได้จำาเปน็ต้อง
เกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ี่�เหมาะสม ได้แก่ การัออกขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยืน เพื�อให้คำาแนะนำาการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ไม่เพ่ยงส่งเสรัมิสุขภาพแต่ยังต้องลดผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�ง
แวดล้อมและที่ำาใหเ้กิดความเท่ี่าเท่ี่ยมกันที่างด้านเศ์รัษฐกิจและสังคม การัมฉ่ลากโภชนาการัท่ี่�เขา้ใจ
งา่ย ฉลากผู้ลิตภัณฑ์ที่างเลือกท่ี่�มป่รัมิาณนำาตาล เกลือ/โซเด่ยม และไขมนัตำา การัมเ่มนอูาหารัลด
หวานมนัเค็มเพื�อเป็นที่างเลือกให้ผูู้บ้ัรัโิภคจำาหน่ายตามรัา้นค้ารัา้นอาหารั การัออกนโยบัายกฎหมาย
ผู้ลักดันให้เกิดอาหารัลดหวานมนัเค็มในอาหารัอตุสาหกรัรัม เป็นต้น

ในแผู้นภาพตัวอยา่งที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงดังรูัป 2.3 นอกจากแสดงผู้ลลัพธิแ์ละเป้าหมาย 
ยังได้รัะบุัสมมุติฐาน (แที่นด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษรัไที่ยในกรัอบัส่�เหล่�ยม) ซึ�งเป็นเงื�อนไขต่อการั
บัรัรัลเุป้าหมายและผู้ลลัพธิร์ัะยะต่าง ๆ ในตารัาง 2.1 เปน็คำาอธิบิัายสมมติุฐาน สำาหรับััองค์ปรัะกอบั
สำาคัญท่ี่�เหลือของที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลง ได้แก่ (1) มาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�นำาไปสู่การัเกิดผู้ลลัพธิ์
ท่ี่�ปรัากฏิในแผู้นภาพที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงน่� และเหตผุู้ลสนับัสนนุการัเลือกมาตรัการัแที่รักแซง 
(2) ตัวช่�วัดผู้ลลัพธิ ์จะได้กล่าวต่อไปในบัที่ท่ี่� 3 และ 4 ตามลำาดับั
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กินนมแม ่6 เดือน กินนมแม ่6 เดือน
ลดกินหวาน มัน เค็ม

ลดกินหวาน มัน เค็ม
อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป กินหลากหลาย

กินหลากหลาย

ตามโภชนาการ
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ลด
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ย

ลด
ปร
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บบ
ทํา

ลา
ย

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ความเท่าเทียมทาง
ความเท่าเทียมทาง

สังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจ
อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ

และยั่งยืน

เป้าหมาย

ด้า
นสุ

ขภ

าพ

ด้านผลกระทบ

ดา้นสังคมและ

ผลลัพธร์ะยะยาว

ส่ิงแวดล้อม

วัฒ
นธรรม

ระบบยัง่ยืน
ระบบยัง่ยืน

พฤติกรรมกิน
พฤติกรรมกิน

นโยบาย/กม.นโยบาย/กม.

ระบบคัดแยกขยะครวัเรอืนระบบคัดแยกขยะครวัเรอืน

มีความมัน่คงทางอาหาร

มีความมัน่คงทางอาหาร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน
มีกําไรจากการเกษตร

มีกําไรจากการเกษตร
 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน

 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน
หรอืเช่าราคาถกู

หรอืเช่าราคาถกู
 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

แบบไม่ทําลาย

แบบไม่ทําลาย

ประมง
ประมง

นโยบาย/กฎหมาย

นโยบาย/กฎหมาย

อย่
าง

เดี
ยว

อย่
าง

เดี
ยว

ให้
นม

ลูก
ให้

นม
ลูก

ระ
ยะ

เว
ลา

ระ
ยะ

เว
ลา

ลา
คล

อด
ลา

คล
อด

กฎ
หม

าย
กฎ

หม
าย

 น
โย

บา
ย/

 น
โย

บา
ย/

ใน
อา

คา
ร

ใน
อา

คา
ร

 เพิ่
มม

มุน
มแ

ม่
 เพิ่

มม
มุน

มแ
ม่ หว

าน
 มั

น 
เค็

ม
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

พฤ
ติก

รร
มล

ด
พฤ

ติก
รร

มล
ด

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

แล
ะยั่

งย
นื

แล
ะยั่

งย
นื

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

เพียงพอ ฟรี

เพียงพอ ฟรี
น�าด่ืมสะอาด/

น�าด่ืมสะอาด/

ในท่ีสาธารณะ

ในท่ีสาธารณะ

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/
 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

 นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

พฤติกรรมลดใช้พลาสติกพฤติกรรมลดใช้พลาสติก
บรรจภัุณฑ์อาหารบรรจภัุณฑ์อาหาร

และจัดเก็บเศษอาหารและจัดเก็บเศษอาหาร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

หล
าก

หลาย

หล
าก

หลาย

พฤติ
กร

รม
กิน

พฤติ
กร

รม
กิน

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์ อาหาร/น�าด่ืม

อาหาร/น�าด่ืม

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ด่ืมน�าเปล่า

ด่ืมน�าเปล่า
พฤติกรรม

พฤติกรรม

อาหารอาหาร

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พฤติกรรมกินอาหาร

พฤติกรรมกินอาหาร

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

ผลิตจาก
ผลิตจาก

บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ลดใชพ้ลาสติกลดใชพ้ลาสติก

ผลลัพธร์ะยะกลาง

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก
ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ผลลัพธ์ระยะส้ัน

กก

ขข

ขข

ฎฎ

งง

จจ

ฉฉ

ขข

ชช

ซซ

คค

ญญ

ฌฌ
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กินนมแม ่6 เดือน กินนมแม ่6 เดือน
ลดกินหวาน มัน เค็ม

ลดกินหวาน มัน เค็ม
อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป กินหลากหลาย

กินหลากหลาย

ตามโภชนาการ

ตามโภชนาการ

ดื่มน�าเป
ล่า

ดื่มน�าเป
ล่า

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

ลด
ผล

กร
ะท

บสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม
ลด

ผล
กร

ะท
บสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ขย
ะอ

าห
าร

ขย
ะอ

าห
าร

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ความเท่าเทียมทาง
ความเท่าเทียมทาง

สังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจ
อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ

และยั่งยืน

เป้าหมาย

ด้า
นสุ

ขภ

าพ

ด้านผลกระทบ

ดา้นสังคมและ
ผลลัพธร์ะยะยาว

ส่ิงแวดล้อม

วัฒ
นธรรม

ระบบยัง่ยืน
ระบบยัง่ยืน

พฤติกรรมกิน
พฤติกรรมกิน

นโยบาย/กม.นโยบาย/กม.

ระบบคัดแยกขยะครวัเรอืนระบบคัดแยกขยะครวัเรอืน

มีความมัน่คงทางอาหาร

มีความมัน่คงทางอาหาร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน
มีกําไรจากการเกษตร

มีกําไรจากการเกษตร
 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน

 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน
หรอืเช่าราคาถกู

หรอืเช่าราคาถกู
 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

แบบไม่ทําลาย

แบบไม่ทําลาย

ประมง
ประมง

นโยบาย/กฎหมาย

นโยบาย/กฎหมาย

อย่
าง

เดี
ยว

อย่
าง

เดี
ยว

ให้
นม

ลูก
ให้

นม
ลูก

ระ
ยะ

เว
ลา

ระ
ยะ

เว
ลา

ลา
คล

อด
ลา

คล
อด

กฎ
หม

าย
กฎ

หม
าย

 น
โย

บา
ย/

 น
โย

บา
ย/

ใน
อา

คา
ร

ใน
อา

คา
ร

 เพิ่
มม

มุน
มแ

ม่
 เพิ่

มม
มุน

มแ
ม่ หว

าน
 มั

น 
เค็

ม
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

พฤ
ติก

รร
มล

ด
พฤ

ติก
รร

มล
ด

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

แล
ะยั่

งย
นื

แล
ะยั่

งย
นื

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

เพียงพอ ฟรี

เพียงพอ ฟรี
น�าด่ืมสะอาด/

น�าด่ืมสะอาด/

ในท่ีสาธารณะ

ในท่ีสาธารณะ

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/
 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

 นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

พฤติกรรมลดใช้พลาสติกพฤติกรรมลดใช้พลาสติก
บรรจภัุณฑ์อาหารบรรจภัุณฑ์อาหาร

และจัดเก็บเศษอาหารและจัดเก็บเศษอาหาร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

หล
าก

หลาย

หล
าก

หลาย

พฤติ
กร

รม
กิน

พฤติ
กร

รม
กิน

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์ อาหาร/น�าด่ืม

อาหาร/น�าด่ืม

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ด่ืมน�าเปล่า

ด่ืมน�าเปล่า
พฤติกรรม

พฤติกรรม

อาหารอาหาร

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พฤติกรรมกินอาหาร

พฤติกรรมกินอาหาร

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

ผลิตจาก
ผลิตจาก

บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ลดใชพ้ลาสติกลดใชพ้ลาสติก

ผลลัพธร์ะยะกลาง

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่
ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก
ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

คว
าม
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2.3  สรุป

การัตัดสินเลือกบัรัโิภคอาหารัเป็นสิ�งท่ี่�เรัาที่ำาทีุ่กวัน ในแต่ละวันเกิดขึ�นหลายครัั�ง ถึงแม้
การัตัดสินใจเลือกอาหารัในแต่ละครัั�งจะใช้เวลาไม่นาน แต่ม่เงื�อนไขปัจจัยมากมายท่ี่�อยู่เบัื�อง
หลังท่ี่�แม้แต่เรัาเองก็อาจจะไม่ทัี่นได้สังเกต เปรัย่บัเสมือนฐานของภูเขานำาแข็งขนาดใหญ่ท่ี่�อยู่ใต้
นำาและมองไม่เห็น ปัจจัยเงื�อนไขเหล่าน่�นำาเสนอไวใ้นกรัอบัแนวคิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพภายใต้
รัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยืน โดยม่ปัจจัยภายในซึ�งเป็นเรัื�องของปัจเจกบุัคคล อ่กทัี่�งยังม่ปัจจัยภายนอกท่ี่�
เก่�ยวข้องกับับัรับิัที่ที่างสังคมวัฒนธิรัรัม สภาพแวดล้อมที่างอาหารั และนโยบัาย นอกจากน่�การั
ตัดสินใจเลือกอาหารัยังเป็นผู้ลมาจากแรังขับัเคลื�อนท่ี่�เกิดขึ�นกับัรัะบับัอาหารั ทัี่�งในช่วงของการั
ผู้ลิต การักรัะจายขนส่ง รัวมทัี่�งช่วงการับัรัโิภค แรังขับัเคลื�อนน่�ส่งผู้ลรัว่มกันกับัสถานการัณ์ท่ี่�เกิด
ขึ�นทัี่�วไป ซึ�งอาจไมไ่ด้เก่�ยวขอ้งโดยตรังกับัด้านอาหารั อยา่งไรัก็ด่มผู่้ลต่อการัเลือกบัรัโิภคอาหารัได้
เชน่เด่ยวกัน กรัอบัแนวคิดน่�ฯ เป็นส่วนสำาคัญในการัออกแบับัและเลือกมาตรัการักิจกรัรัมเพื�อการั
บัรัรัลเุปา้หมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงเปน็เครัื�องมอืท่ี่�สามารัถชว่ย

ตารูาง 2.1  สืมุ่มุุ่ติั้ฐานัของทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลงสืำาหรบ้เป�าหมุ่าย 

อาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนัภายใต้ั้บรบิทั้ไทั้ยในัทั้ศวรรษหนัา้

ต่้วุอ่กษร 
สุ่ญล่กษณ ์
ต้ามูรูปั 2.3

รายั่ละเอียั่ดีข้องสุมูมูุติ้ฐานุ

ก. (1) ในชว่งปี พ.ศ์. 2565-2574 มง่บัปรัะมาณสนับัสนนุเท่ี่าเดิมหรัอืมากขึ�นเมื�อเท่ี่ยบักับัที่ศ์วรัรัษท่ี่�
ผู้า่นมาเพื�อดำาเนินการัขบััเคลื�อนตามแผู้นรัะดับัชาติท่ี่�มเ่ป้าหมายท่ี่�เก่�ยวขอ้งด้านอาหารัสขุภาพ
ท่ี่�ยั�งยนื ทัี่�งกรัอบัยทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัด้านอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย และแผู้นพฒันาเศ์รัษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

(2) ไม่ม่โรัครัะบัาดหรัอืภาวะวิกฤตครัั�งใหญ่ท่ี่�กรัะที่บักับัเศ์รัษฐกิจและรัะบับัอาหารัของปรัะเที่ศ์
อยา่งรุันแรังเท่ี่ากับัการัเกิดโรัคโควิด 19

(3) การักินผู้ักและผู้ลไมย้งัเป็นวารัะแห่งชาติท่ี่�มก่ารัขบััเคลื�อนและผู้ลักดันต่อไป

ข. ข้อแนะนำาตามธิงโภชนาการัยังไม่เปล่�ยนแปลงจากฉบัับัปัจจุบััน รัวมทัี่�งไม่ขัดแย้งกับัข้อเสนอแนะ
ของคณะกรัรัมาธิกิารั EAT-Lancet เพื�อการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื

ค. ไมม่โ่รัครัะบัาดหรัอืภาวะวิกฤตครัั�งใหญท่่ี่�กรัะที่บักับัเศ์รัษฐกิจมหภาคและเศ์รัษฐกิจรัะดับัรัากหญา้
อย่างรุันแรังจนที่ำาให้ครัวัเรัอืนมห่น่�สินและจำาเป็นต้องละเลยปรัะเด็นการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ปลอดภัย 
โดยเฉพาะอาหารัท่ี่�ปรัาศ์จากสารัเคมก่ำาจัดแมลงและวัชพชื

ง. (1) เมนอูาหารั/เครัื�องดื�มท่ี่�จำาหน่ายโดยรัา้นอาหารั/เครัื�องดื�มส่วนใหญย่งัไมนิ่ยมใชส้ารัที่ดแที่น
ความหวาน (artificial sweetener) แที่นนำาตาล

(2) สังคมยงัคงมค่่านิยมการับัรัโิภคเครัื�องดื�มหวานน้อย และการับัรัโิภคอาหารัคล่น (อาหารัท่ี่�ใช้
เครัื�องปรุังลดโซเด่ยมและนำาตาล และปรุังอาหารัโดยใชน้ำามนัน้อยหรัอืไมใ่ชเ้ลย)
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วางแผู้น ติดตามและปรัะเมินผู้ลอยา่งเป็นขั�นเปน็ตอน แจกแจงให้เห็นว่าจะสามารัถบัรัรัลเุปา้หมาย
ตามท่ี่�ต้องการัได้อยา่งไรั ซึ�งในบัที่น่�ได้นำาเสนอกรัณ่ตัวอยา่งการัใชท้ี่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงสำาหรับัั
เป้าหมายการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืตามบัรับิัที่ของปรัะเที่ศ์ไที่ย

สำาหรับัับัที่ต่อไปได้รัวบัรัวมและวิเครัาะห์มาตรัการัแที่รักแซงต่าง ๆ ซึ�งเป็นข้อเสนอแนะ
จากงานศึ์กษาวิจัยหรัอืจากการัปฏิิบััติและได้ผู้ลจรังิในต่างปรัะเที่ศ์ตามกรัอบัแนวคิดอาหารัท่ี่�ด่
ต่อสุขภาพภายใต้รัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยืนเพื�อให้ผูู้้ท่ี่�ที่ำางานเก่�ยวกับัการัขับัเคลื�อนเพื�อบัรัรัลุเป้าหมาย
การัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืสามารัถเลือกใชใ้ห้เหมาะสมตามความต้องการัได้ รัวมทัี่�งใน
บัที่ต่อไปได้กล่าวถึงมาตรัการัแที่รักแซง เครัื�องมือที่างนโยบัายท่ี่�ปรัากฏิในแผู้นและยุที่ธิศ์าสตรั์
ของหน่วยงานปรัะเที่ศ์ไที่ยท่ี่�นำาไปสู่การัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน และได้อธิบิัายเพิ�มเติม
ถึงมาตรัการัแที่รักแซงและท่ี่�มาเหตผุู้ลของการัเลือกมาตรัการัแที่รักแซงตามท่ี่�รัะบัใุนกรัณ่ตัวอยา่ง
ที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลง

ต่้วุอ่กษร 
สุ่ญล่กษณ์ 
ต้ามูรูปั 2.3

รายั่ละเอียั่ดีข้องสุมูมูุติ้ฐานุ

จ. การัเปล่�ยนแปลงที่างการัเมืองและเศ์รัษฐกิจทัี่�งรัะดับัท้ี่องถิ�นและรัะดับัชาติไม่ส่งผู้ลต่อรัะยะเวลา
ในการัพิจารัณานโยบัายและกฎหมาย/ข้อบัังคับัท่ี่�เก่�ยวข้องและกำาลังอยู่ในช่วงการัพิจารัณา เช่น 
กฎหมายควบัคมุปรัมิาณเกลือ-โซเด่ยมในอาหารัสำาเรัจ็รูัป

ฉ. (1) สถานการัณ์การัรัะบัาดของโรัคโควิด-19 ไมรุ่ันแรังถึงรัะดับัท่ี่�ที่ำาให้ตลาดเขย่วเปิดดำาเนินการั
ไมไ่ด้

(2) ยงัคงมก่ารัดำาเนินงานตามยทุี่ธิศ์าสตรัเ์กษตรัอินที่รัย่แ์หง่ชาติและรัฐับัาลม่นโยบัายสนับัสนนุ
ตลาดเขย่ว/ ตลาดสินค้าเกษตรัอินที่รัย่อ์ยา่งต่อเนื�อง

ช. (1) ปรัะชาชนติดตามและเชื�อถือรัายงานสถานการัณ์ผู้ลการัเฝุ่า้รัะวังด้านคณุภาพความปลอดภัย
อาหารัและนำา

(2) รัฐับัาลม่งบัปรัะมาณสนับัสนุนท่ี่�เพ่ยงพอสำาหรับััรัะบับัเฝุ่้ารัะวังและคุ้มครัองผูู้้บัรัโิภคด้าน
โภชนาการั คณุภาพความปลอดภัยอาหารั

ซ. (1) สังคมยงัมค่่านิยมและเชื�อมั�นคณุภาพและความปลอดภัยการับัรัโิภคผัู้กผู้ลไมท่้ี่�ผู้ลิตในปรัะเที่ศ์
มากกว่าท่ี่�นำาเขา้จากต่างปรัะเที่ศ์

(2) ภาครัฐัยงัคงสนับัสนนุให้รัะบับัการัเกษตรัของปรัะเที่ศ์เป็นรัะบับัเกษตรัยั�งยนื

ฌ. (1) กลุ่มเปรัาะบัางให้ความสำาคัญกับัการัพึ�งพาตนเองด้านอาหารัมากขึ�นเพื�อลดผู้ลกรัะที่บัที่าง
เศ์รัษฐกิจหลังการัรัะบัาดของโรัคโควิด-19

(2) กรัะที่รัวงเกษตรัและสหกรัณ์ยงัคงดำาเนินโครังการัพฒันาเกษตรักรัรัมยั�งยนืในเมอืงและนโยบัาย
เพิ�มพื�นท่ี่�ส่เขย่วในเมอืง

ญ. (1) รัายได้สทุี่ธิจิากรัะบับัเกษตรัยั�งยนืสงูกว่ารัะบับัเกษตรัทัี่�วไป
(2) ครัวัเรัอืนเกษตรักรัผู้ลิตอาหารัแบับัรัะบับัอาหารัยั�งยืนบัรัโิภคอาหารัท่ี่�ตนเองผู้ลิตเพื�อลดค่า

ใชจ่้ายในครัวัเรัอืน

ฎ การับัรัโิภคอาหารัจากพชืยงัเป็นกรัะแสสังคมท่ี่�ได้ความนิยมท่ี่�เพิ�มขึ�น

ตารูาง 2.1 (ตั้�อ) 
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3 /  กิ�รสังเคำร�ะห ์
โดียกิ�รเรียนำร้�จ�กิเข� 

แล่ะเหล่ยีวมองดีต้วัเร�:  
ทำ�อย�่งไรให�สังคำมไทยมี

อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ

หล้งจุากท้ั้�มุ่้ความุ่เข้าใจุถึงสืาเหตุั้ปัญหาท้ั้�อย่�เบื�องหล้งพฤติั้กรรมุ่การบริโภคอาหาร 
และแรงข้บเคลื�อนัท้ั้�เก้�ยวข้องก้บระบบอาหาร ในัข้�นัตั้อนัถ้ดไปเป็นัการออกแบบมุ่าตั้รการ
แทั้รกแซึ่งเพื�อจุ้ดการก้บปัจุจุ้ยและแรงข้บเคลื�อนัโดยมุุ่�งหว้งให้เกิดการเปล้�ยนัแปลง ในับทั้นั้�
ได้นัำาเสืนัอแนัวทั้างการออกแบบมุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่งและเครื�องมืุ่อทั้างนัโยบายท้ั้�มุ่้ประสิืทั้ธผิู้ล 
สื�งผู้ลให้เกิดการเปล้�ยนัแปลงปัจุจุ้ยท้ั้�มุ่้อิทั้ธพิลตั้�อเป�าหมุ่ายอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืุขภาพและย้�งยืนัได้ 
นัอกจุากนั้�ย้งได้ส้ืงเคราะห์แผู้นัยุทั้ธศาสืตั้ร ์ มุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่ง เครื�องมุ่ือทั้างนัโยบายผู้�านั
บทั้เรย้นัของตั้�างประเทั้ศท้ั้�เก้�ยวข้องก้บเป�าหมุ่ายการบรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั โดย
ใชุต้้ั้วอย�างในั 3 ระด้บ ในัระด้บภมุ่่ภิาคใชุต้้ั้วอย�างจุากสืหภาพยโุรป ระด้บประเทั้ศใชุต้้ั้วอย�างจุาก
ประเทั้ศมุ่าเลเซึ่ย้ และระด้บท้ั้องถิ�นัใชุ้ต้ั้วอย�างจุากเมืุ่องโตั้รอนัโตั้ พรอ้มุ่ก้นันั้�ได้ทั้บทั้วนัให้เห็นัถึง
การดำาเนันิังานัในัประเทั้ศไทั้ย แผู้นัยุทั้ธศาสืตั้ร ์มุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่ง เครื�องมุ่ือทั้างนัโยบายจุาก
หนั�วยงานัภาครฐ้และภาคสื�วนัท้ั้�เก้�ยวข้องท้ั้�ต้ั้�งเป�าหมุ่ายเพื�อการบรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและ
ระบบอาหารย้�งยืนั และสื�วนัท้ั้ายของบทั้นั้�ได้อธบิายเพิ�มุ่เติั้มุ่ถึงมุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่งท้ั้�นัำาเสืนัอไว้
เปน็ักรณต้้ั้วอย�างตั้ามุ่ทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลงเพื�อใหส้้ืงคมุ่ไทั้ยได้มุ่อ้าหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยนืั



3.1  หล่กัิกิ�รแล่ะแนำวท�ง กิ�รออกิแบบม�ตรกิ�รแทรกิแซง 
แล่ะเคำรื�องมอืท�งนำโยบ�ย เพื�ออ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ

การัเปล่�ยนแปลงเพื�อให้บัรัรัลุเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนจำาเป็นต้องอาศั์ย
มาตรัการัแที่รักแซงและเครัื�องมือที่างนโยบัายท่ี่�เหมาะสมและม่ปรัะสิที่ธิผิู้ลเพื�อจัดการักับัปัจจัย
และแรังขับัเคลื�อนตามท่ี่�กล่าวแล้วในบัที่ท่ี่� 2 การัออกแบับัและนำามาตรัการัแที่รักแซงเหล่าน่�
ไปใช้ถึงแม้จะม่จุดมุ่งหมายในการัจัดการักับัปัจจัยเด่ยวกัน แต่ลักษณะของรูัปแบับัเครัื�องมือของ
มาตรัการัอาจจะมค่วามหลากหลายและแตกต่างกันออกไปได้ สามารัถปรับััให้เหมาะสมกับับัรับิัที่
ในแต่ละพื�นท่ี่�ภูมิภาค ศ์าสนาความเชื�อ หรัอืในกลุ่มปรัะชากรัท่ี่�ต่างกัน โดยทัี่�วไปมาตรัการั
แที่รักแซงสามารัถแบ่ังออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) มาตรัการัเพื�อจัดการัปัจจัยภายใน และ 
(2) มาตรัการัเพื�อจัดการักับัปัจจัยภายนอก เน้นท่ี่�สภาพแวดล้อมอาหารั โดยมาตรัการัในแต่ละ
กลุ่ม พรัอ้มทัี่�งตัวอยา่งมาตรัการัท่ี่�มป่รัะสิที่ธิภิาพมร่ัายละเอ่ยดดังน่�

3.1.1  มูาต้รการแทรกแซ่ง 
เพื�อจ่ดีการปััจจ่ยั่ภายั่ในุที�มูีอิทธพิลต้�อพฤติ้กรรมูการบรโิภคุ

ตามท่ี่�นำาเสนอในบัที่ท่ี่� 2 ปจัจัยภายในท่ี่�ส่งผู้ลต่อการัตัดสินใจเลือกอาหารัเปน็เรัื�องเฉพาะของ
แต่ละบัุคคล มห่ลากหลายด้านทัี่�งที่างชว่ภาพ จิตวิที่ยา สถานะที่างเศ์รัษฐกิจสังคม ทัี่ศ์นคติความ
เชื�อ ทัี่กษะ และความรูัค้วามเขา้ใจ มาตรัการัท่ี่�ออกแบับัเพื�อจัดการัปัจจัยภายในส่วนใหญมุ่ง่เน้นท่ี่�
การัให้ความรูั ้การัปรับััเปล่�ยนทัี่ศ์นคติ การัสรัา้งทัี่กษะท่ี่�ที่ำาใหส้ามารัถบัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
ได้อย่างสมำาเสมอต่อเนื�อง การัสรัา้งนิสัยบัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ และการัรัณรังค์สรัา้งความ
ตรัะหนักผู้า่นการัสื�อสารัสาธิารัณะ นอกจากนั�นในการัออกแบับัมาตรัการัยงัจำาเปน็ท่ี่�ต้องพจิารัณา
ปจัจัยด้านสถานะที่างเศ์รัษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มปรัะชากรัรัว่มด้วย เพื�อใหส้ามารัถเกิดการั
เปล่�ยนแปลงไปสู่ผู้ลลัพธิท่์ี่�ต้องการัได้จรังิ

ม่ผู้ลศึ์กษาจากงานวิจัยจำานวนมากท่ี่�แสดงให้เห็นว่าการัให้ความรูั ้ (knowledge) ที่าง
โภชนาการัและการัช่�แจงใหเ้หน็ปรัะโยชน์ท่ี่�เกิดกับัสขุภาพเพย่งอยา่งเด่ยวไมส่ามารัถที่ำาใหเ้กิดการั
เปล่�ยนแปลงไปสู่พฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพได้ หรัอืถึงแมจ้ะเปล่�ยนแปลงได้เปน็เพย่ง
ชั�วครัาวเท่ี่านั�น (de Ridder, Kroese, Evers, Adriaanse, & Gillebaart, 2017) ดังนั�นการัออกแบับั
โปรัแกรัมอบัรัมใหค้วามรูัห้รัอืเพื�อฝุ่กึฝุ่นสรัา้งทัี่กษะจำาเปน็ต้องอาศั์ยที่ฤษฎ่ที่างจิตวิที่ยาเปน็พื�นฐาน
เพื�อใหเ้กิดการัเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัมไดใ้นรัะยะยาว เชน่ Health Belief Model, Social Cognitive 
Theory, Theory of Planned Behavior เป็นต้น (Timlin, McCormack, Kerr, Keaver, & Simpson, 
2020) มง่านวิจัยท่ี่�พบัว่าโปรัแกรัมการัฝุ่กึอบัรัมท่ี่�ออกแบับัมาเพื�อใหเ้กิดความตั�งใจ (intention) ท่ี่�
จะเปล่�ยนนิสัยและกิจวัตรัปรัะจำาวันบัางอยา่งเพื�อใหส้ามารัถบัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพได้อยา่งต่อ
เนื�องมักจะได้ผู้ลและม่ปรัะสิที่ธิภิาพมากกว่า ซึ�งในที่างปฏิิบััติที่ำาไดโ้ดยต้องวางแผู้นล่วงหน้าและ
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สรัา้งเงื�อนไขท่ี่�จะจัดการักับัพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ เชน่ ที่กุครัั�งในขณะท่ี่�ดโูที่รัทัี่ศ์น์
และรูัสึ้กอยากกินขนมกรุับักรัอบั จะกินผู้ลไมแ้ที่น เป็นต้น

อ่กหนึ�งแนวที่างในการัออกแบับัมาตรัการัแที่รักแซงเพื�อจัดการัปจัจัยภายในเน้นท่ี่�การัเพิ�มรัะดับั
ความรัอบัรูัด้้านอาหารั (food literacy) โดยความรัอบัรูัด้้านอาหารัเปน็แนวคิดใหมท่่ี่�เชื�อมโยงความ
รูัแ้ละทัี่กษะเพื�อนำาไปสู่การัเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�ด่ต่อสขุภาพมากขึ�น โดยความรัอบัรูั้
ด้านอาหารัเรัิ�มตั�งแต่การัวางแผู้นล่วงหน้า การัเลือกซื�อ เตรัย่ม/ปรุังปรัะกอบั จนถึงขั�นตอนการับัรัโิภค 
และหากคำานึงถึงผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อมควรัจะขยายไปจนถึงขั�นตอนการัจัดการัเศ์ษขยะอาหารั
ด้วย (Park, Park, Park, Choi, & Shin, 2020) นอกจากนั�นความรัอบัรูัด้้านอาหารัยงัสามารัถแบ่ัง
ออกได้เป็น 3 รัะดับั คือ รัะดับัพื�นฐาน (functional) ปฏิิสัมพนัธิ ์(interactive) และวิจารัณญาณ 
(critical) โดยผูู้้ท่ี่�มค่วามรัอบัรูัด้้านอาหารัในรัะดับัวิจารัณญาณสามารัถท่ี่�จะวิเครัาะห์วิจารัณ์ขอ้มลู
ด้านอาหารัและโภชนาการัได้ เข้าใจถึงผู้ลกรัะที่บัของการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ม่ต่อสิ�งแวดล้อม และม่
ความต้องการัท่ี่�เขา้รัว่มและลงมือปฏิิบัติัเพื�อก้าวขา้มผู่้านอปุสรัรัคต่าง ๆ (Doustmohammadian, 
Omidvar, & Shakibazadeh, 2020) การัออกแบับัโปรัแกรัมอบัรัมหรัอืสอนให้เด็กมค่วามรัอบัรูัด้้าน
อาหารั ควรัจะต้องปรัะกอบัด้วยกิจกรัรัมต่าง ๆ ทัี่�งที่ฤษฎ่และการัลงมอืปฏิิบััติ ส่วนของที่ฤษฎ่เน้น
การัให้ความรูัเ้ก่�ยวกับัสัดส่วนการับัรัโิภคในแต่ละครัั�ง (portion size) กลุ่มอาหารั การัอ่านฉลาก
อาหารั นอกจากนั�นควรัต้องม่บัที่เรัย่นท่ี่�ให้เด็กได้ลงมือปฏิิบััติเพื�อเพิ�มทัี่กษะปลูกพืชผัู้กสวนครัวั 
การัปรุังปรัะกอบัอาหารัเมนทู่ี่�ด่ต่อสขุภาพ การัเลือกซื�ออาหารัและวัตถดิุบัอาหารั รัวมทัี่�งต้องฝุ่กึให้
เด็กมค่วามรัอบัรูัเ้ท่ี่าทัี่นสื�อและสามารัถใช้วิจารัณญาณในการัเสพสื�อโฆษณาได้ (Scazzocchio et 
al., 2021) สำาหรับััการัออกแบับัโปรัแกรัมอบัรัมเพื�อเพิ�มรัะดับัความรัอบัรูัด้้านอาหารัในผูู้ใ้หญ ่พบั
ว่าโปรัแกรัมท่ี่�มภ่าคปฏิิบัติัใหฝุ้่กึปรุังปรัะกอบัอาหารัด้วยวัตถดิุบัอาหารัท่ี่�หางา่ยและรัาคาไมแ่พงม่
ความสำาคัญอยา่งมากต่อการัเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในปรัะชากรักลุ่มท่ี่�มร่ัายได้น้อย (Begley, Paynter, Butcher, & Dhaliwal, 2019)

การัสื�อสารัสาธิารัณะและการัรัณรังค์เป็นอ่กหนึ�งมาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�มค่วามสำาคัญเพื�อชว่ย
ปรับััเปล่�ยนค่านิยมและสรัา้งความตรัะหนักใหเ้กิดขึ�นในสังคม การัออกแบับัการัรัณรังค์สื�อสารัเพื�อ
ใหค้นมพ่ฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�ด่ต่อสขุภาพมากขึ�น เนื�อหาและรูัปแบับัควรัต้องมค่วามเหมาะสมกับั
กลุ่มปรัะชากรัท่ี่�หลากหลาย เชน่ ต้องคำานึงถึงเพศ์ อาย ุและภาวะโภชนาการัท่ี่�แตกต่างกันของผูู้้รับัั
สาสน์ (Ares et al., 2021) กรัณ่ท่ี่�จดุปรัะสงค์ของการัสื�อสารัเพื�อเตือนให้รัะวังในเรัื�องอาหารัท่ี่�ไมด่่
ต่อสขุภาพ เนื�อหาของการัรัณรังค์ควรัจะครัอบัคลมุทัี่�งส่วนของตัวเลือกอาหารัเหล่าน่�ท่ี่�มจ่ำาหน่าย 
ผู้ลเส่ยต่อสุขภาพโดยเฉพาะการัที่ำาให้เกิดโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังั ปรัะโยชน์ท่ี่�จะเกิดต่อสุขภาพเมื�อ
หล่กเล่�ยงการับัรัโิภคอาหารัดังกล่าว และแนะนำาตัวเลือกอาหารัหรัอืพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�ด่ต่อ
สุขภาพ (Ares et al., 2021) นอกจากน่�เนื�อหาของการัรัณรังค์ควรัต้องใช้ภาษาท่ี่�เมื�อรับััฟั้งหรัอื
ดูแล้วม่ความเพลิดเพลิน ไม่เป็นที่างการัหรัอืใช้ศั์พท์ี่ที่างวิที่ยาศ์าสตรัม์ากเกินไป ใช้การัเล่าเรัื�อง
ท่ี่�ผูู้้รับััสาสน์สามารัถเชื�อมโยงกับัปรัะสบัการัณ์ส่วนตัวได้มากกว่าท่ี่�จะเน้นเรัื�องสุขภาพเพ่ยงอย่าง
เด่ยว (Lockley, 2020) เมื�อต้องการัสื�อสารัไปยงัสาธิารัณชนเพื�อขยายผู้ลไปสู่การัมอ่าหารัท่ี่�ยั�งยนื 
กลยทุี่ธิท์ี่างการัตลาดท่ี่�ได้ผู้ลสำาหรับััสินค้าอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื เน้นท่ี่�การัอธิบิัายเก่�ยวกับั
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องค์ปรัะกอบัของอาหารั โดยช่�ให้เห็นว่าองค์ปรัะกอบัหรัอืวัตถดิุบัท่ี่�นำามาใชท้ี่ำาอาหารัส่งผู้ลกรัะที่บั
อยา่งไรัต่อความยั�งยนืและมค่ณุค่าที่างโภชนาการัอย่างไรั (Bornkessel, Smetana, & Heinz, 2019)

เกือบัทีุ่กปรัะเที่ศ์ม่การัออกข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพด่ท่ี่�ให้ปรัะชาชนสามารัถนำา
ไปปฏิิบััติให้เหมาะสมกับับัรับิัที่แต่ละปรัะเที่ศ์ ทัี่�งชนิดอาหารั ความเชื�อที่างสังคม และวัฒนธิรัรัม
ท่ี่�แตกต่างกัน สำาหรับััปรัะเที่ศ์ไที่ย “ธิงโภชนาการั” เป็นขอ้ปฏิิบััติการับัรัโิภคอาหารัสำาหรับััคนไที่ย
เพื�อให้ม่สขุภาพท่ี่�ด่ อย่างไรัก็ตามหากต้องการัที่ำาให้อาหารัมค่วามยั�งยืนด้วยอาจต้องปรับััเปล่�ยน
ขอ้ปฏิิบัติัการับัรัโิภคอาหารัเพื�อสขุภาพด่ใหผู้้นวกรัวมหลักการัของความยั�งยนืเขา้ไปด้วย เรัิ�มมห่ลาย
ปรัะเที่ศ์ท่ี่�ออกขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่และใหเ้กิดความยั�งยนื เชน่ บัรัาซลิ (Monteiro 
et al., 2015) และแคนาดา (Health Canada, 2019) ตามท่ี่�กล่าวไว้แล้วในบัที่ท่ี่� 1 หัวข้อ 1.2.2 
ตัวอยา่งขอ้ปฏิิบััติในการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ชว่ยลดผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม เชน่ เน้นการับัรัโิภคอาหารั
ท่ี่�มาจากพืชเป็นหลัก พยายามกินอาหารัให้หมดไม่ให้เหลือ ลดเศ์ษขยะอาหารั ปรัะหยัดนำาใน
ขั�นตอน การัเตรัย่มอาหารั เลือกบัรัโิภคอาหารัสดและปรุังปรัะกอบัท่ี่�บั้านมากกว่าบัรัโิภคอาหารั
แปรัรูัปและอาหารัฟ้าสต์ฟู้้ด และเลือกบัรัโิภคอาหารัท่ี่�มแ่ละหางา่ยในท้ี่องถิ�น เป็นต้น

3.1.2  มูาต้รการแทรกแซ่ง 
เพื�อสุรา้งสุภาพแวุดีล้อมูอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพ

INFORMAS6 ซึ�งเป็นเครัอืข่ายนานาชาติท่ี่�ที่ำางานวิจัยเก่�ยวกับัอาหารั โรัคอ้วนและโรัคไม่
ติดต่อเรัื�อรังั ได้จัดแบั่งปรัะเภที่ของมาตรัการัหรัอืเครัื�องมอืที่างนโยบัายท่ี่�สามารัถใชจั้ดการัสภาพ
แวดล้อมที่างอาหารัออกเป็น 7 ด้าน ดังน่� (1) ด้านองค์ปรัะกอบัอาหารั (2) ด้านฉลากอาหารั (3) 
ด้านการัตลาดและโฆษณา (4) ด้านการัจัดหาอาหารัให้ (5) ด้านรัา้นค้าปล่ก รัา้นจำาหน่ายอาหารั 
(6) ด้านรัาคาอาหารั และ (7) ด้านขอ้ตกลงที่างการัค้าและการัลงที่นุ (Swinburn et al., 2013)
diet-related non-communicable diseases (NCDs คำาอธิบิัายของมาตรัการัแต่ละด้านและ
ตัวอยา่งมาตรัการัแสดงในตารัาง 3.1 ในการัพิจารัณาเลือกใชม้าตรัการัและเครัื�องมอืที่างนโยบัาย
เหล่าน่� จะเกิดปรัะสิที่ธิภิาพสงูสดุควรัต้องมทั่ี่�งท่ี่�เป็นลักษณะควบัคมุบัังคับั (command-control) 
เปน็เครัื�องมอืที่างการัเงนิ และเครัื�องมอืสื�อสารัสาธิารัณะผู้สมผู้สานกัน และไมว่่าจะเลือกใชม้าตรัการั
ใดควรัต้องม่การัเฝุ้่าติดตามตรัวจสอบั และปรัะเมินปรัะสิที่ธิผิู้ลของมาตรัการัว่าสำาเรัจ็และบัรัรัลุ
จดุมุง่หมายและเป้าหมายตามท่ี่�ตั�งไว้หรัอืไม ่(EAT LANCET Commission, 2021)

6 INFORMAS ยอ่มาจาก International Network for Food and Obesity/non-communicable diseases Research, 
Monitoring and Action Support
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3.2  หล่กัิกิ�รแล่ะแนำวท�ง กิ�รกิำ�หนำดียทุธ์ศ�สตร์ เพื�อระบบอ�ห�รยั�งยนืำ

นอกจากการัมาตรัการัท่ี่�มุ่งเน้นเปล่�ยนแปลงท่ี่�ปัจจัยภายในและปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ี่�
ส่งผู้ลต่อพฤติกรัรัมการับัรัโิภคตามท่ี่�อธิบิัายขา้งต้นแล้ว ยงัต้องมก่ลไกในเชงิสถาบันั (institutional 
mechanism) กลไกสนับัสนนุ รัวมทัี่�งควรัต้องผู้ลักดันให้เกิดการัเปล่�ยนแปลงตลอดห่วงโซอ่าหารั 
คณะกรัรัมาธิิการั EAT-LANCET (Lawrence, Baker, Pulker, & Pollard, 2019) แนะนำา 5 
ยุที่ธิศ์าสตรัส์ำาหรับััเปล่�ยนแปลงรัะบับัอาหารัให้ม่ความยั�งยืน โดยการัดำาเนินตามยุที่ธิศ์าสตรั์
เหล่าน่�จำาเปน็ต้องบัรูัณาการัการัที่ำางานรัว่มกันจากหลายส่วนงาน ทัี่�งภาคการัเกษตรั อตุสาหกรัรัม 
สาธิารัณสขุ การัศึ์กษา สิ�งแวดล้อม การัค้าและการัลงที่นุ และภาค่เครัอืขา่ยหลายภาคส่วนเขา้ด้วย
กัน ทัี่�งภาคเอกชน รัฐัท้ี่องถิ�น ภาคปรัะชาสังคม และต้องการัปรับัักรัะบัวนทัี่ศ์น์ใหม่ (paradigm 
shift) ของวิธิก่ารัผู้ลิตและบัรัโิภคอาหารัเพื�อมุง่ไปสู่ความยั�งยนื โดยยทุี่ธิศ์าสตรัท่์ี่�แนะนำามดั่งน่�

(1) แสุวุงหาคุวุามูร�วุมูมืูอจากภาคีุ โดยต้องม่พันธิะสัญญา (commitment) ท่ี่�จะดำาเนิน
การัรัว่มกันอย่างจรังิจังเพื�อมุ่งไปสู่การัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืน การัปรับััเปล่�ยนมุ่งให้เกิด
พฤติกรัรัมบัรัโิภคอาหารัท่ี่�มาจากพืชเป็นหลัก เพิ�มสัดส่วนผู้ักผู้ลไม้ ถั�ว เมล็ดพืช และธิญัพืชไม่
ขดัส่ในอาหารั และจำากัดการับัรัโิภคโปรัต่นท่ี่�มาจากสัตว์

(2) ในุการผู้ลิต้อาหารใหคุ้วุามูสุำาคุ่ญก่บอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพเปัน็ุเรื�องหล่ก ดังนั�นจึงไมใ่ช่
ผู้ลิตเพ่ยงเพื�อใหไ้ด้ปรัมิาณเพ่ยงพอเท่ี่านั�น แต่ต้องเป็นอาหารัตามโภชนาการั จึงจำาเป็นต้องปรับัั
เปล่�ยนจากเดิมท่ี่�ปลูกพืชไรัเ่พ่ยง 2–3 ชนิด เพื�อนำามาใช้เป็นวัตถุดิบัอาหารัสัตว์ มาเป็นการัปลูก
เพื�อใหเ้กิดความหลากหลายของชนดิอาหารั ซึ�งก่อใหเ้กิดปรัะโยชน์ในการัคงไว้ซึ�งความหลากหลาย
ที่างชว่ภาพด้วย

(3) ต้้องปัฏิิวุ่ติ้วิุธีการทำาเกษต้รกรรมู ซึ�งยังคงต้องเป็นวิธิท่่ี่�ให้ผู้ลผู้ลิตสูงแต่ต้องม่ความ
ยั�งยืน และอยู่บันพื�นฐานของการันำาเที่คโนโลย่และนวัตกรัรัมมาใช้ ปรับััเปล่�ยนวิธิก่ารัใช้ปุ๋ย นำา
ฟ้อสฟ้อรัสักลับัมาใชใ้หม่ เพิ�มปรัะสิที่ธิภิาพการับัรัหิารัจัดการันำาเพื�อที่ำาการัเกษตรั และส่งเสรัมิ
ให้พื�นท่ี่�เกษตรักรัรัมเป็นแหล่งช่วยเพิ�มความหลากหลายที่างชว่ภาพ และลดการัปล่อยคารับ์ัอนท่ี่�
เกิดขึ�นในหว่งโซ่อาหารัเพื�อให้บัรัรัลเุป้าหมายตามขอ้ตกลงปารัส่ท่ี่�ต้องการัใหป้รัมิาณคารับ์ัอนท่ี่�ถกู
ปล่อยออกมาเท่ี่ากับัท่ี่�ดดูซบััได้ เกิดการัหักล้างกันเท่ี่ากับัศ์นูย ์(Net Zero)

(4) ปักปั้องทรพ่ยั่ากรและระบบนุิเวุศ ทัี่�งบันบักและในนำา ยับัยั�งการับัุกรุักที่ำาลายพื�นท่ี่�ป่าท่ี่�
จะเปล่�ยนเป็นพื�นท่ี่�ที่างเกษตรักรัรัม ฟื้�นฟู้ป่าท่ี่�ถูกที่ำาลายและปลูกป่าเพิ�มเพื�อที่ดแที่นท่ี่�ถูกที่ำาลาย
ไป ควบัคมุการัที่ำาปรัะมงเกินขนาด (overfishing) และให้ความสำาคัญกับัการัรักัษาปรัะชากรัสัตว์
นำา (fish stock) ให้มม่ากพอท่ี่�จะเพิ�มจำานวนต่อไปได้

(5) ลดีการสุญูเสีุยั่อาหารในุช�วุงการผู้ลิต้และลดีข้ยั่ะเศษอาหารในุช�วุงการบรโิภคุ สามารัถ
ที่ำาไดโ้ดยปรับััปรุังโครังสรัา้งพื�นฐานหลังการัเก็บัเก่�ยว การัขนส่ง ขบัวนการัแปรัรูัปและการับัรัรัจุ
ห่บัห่อ สรัา้งความรัว่มมือของผูู้้ท่ี่�เก่�ยวข้องตลอดช่วงรัะยะของห่วงโซ่อาหารั ฝุ่ึกอบัรัมผูู้้ผู้ลิต และ
ให้ความรูักั้บัผูู้้บัรัโิภค
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ตารูาง 3.1  ประเภทั้ของมุ่าตั้รการและเครื�องมุ่ือทั้างนัโยบายท้ั้�สืามุ่ารถใชุ ้

ในัการจุ้ดการสืภาพแวดล้อมุ่อาหาร

คุำาอธบิายั่ ต่้วุอยั่�างมูาต้รการ

(1) องค์ุปัระกอบอาหาร

ม่จุดมุ่งหมายเพื�อลดองค์ปรัะกอบั
ของอาหารัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพลง ได้แก่ 
เกลือ นำาตาล ไขมันอิ�มตัว ไขมัน
ที่รัานส์ ปรัมิาณแคลอรั่� หรัอืเพื�อเพิ�ม
องค์ปรัะกอบัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพในอาหารั 
ได้แก่ ธิญัพชืไมข่ดัส่ ผู้ัก และผู้ลไม้

 • ออกมาตรัฐานกำาหนดทัี่�งชนิดและรัะดับัขององค์ปรัะกอบัอาหารั ซึ�งส่วน
ใหญเ่ปน็มาตรัฐานเกลือ/โซเด่ยม นำาตาล ไขมนั ในอาหารับัางปรัะเภที่ หรัอื
บัางกลุ่ม เชน่ กำาหนดรัะดับัโซเด่ยมไมเ่กินรัอ้ยละ 1.8 ในขนมปัง

 • ออกแนวปฏิิบััติการับัรัโิภคอาหารับัางปรัะเภที่ ในกลุ่มปรัะชากรั เช่น ข้อ
แนะนำาในเด็กและผูู้้สงูอาย ุ60 ปี ขึ�นไป ควรับัรัโิภคนำาตาลไมเ่กิน 16 กรัมั
ต่อวัน

 • จัดที่ำาแผู้นเพื�อลดการับัรัโิภคองค์ปรัะกอบัท่ี่�ไมด่่ในอาหารั เช่น ยทุี่ธิศ์าสตรั์
ชาติเพื�อลดการับัรัโิภคเกลือในปรัะเที่ศ์อังกฤษ

 • ปรับััสตูรัอาหารัเพื�อลดองค์ปรัะกอบัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพลง เชน่ การัปรับััสตูรั
ขนมปังเพื�อลดปรัมิาณโซเด่ยม

(2) ฉลากอาหาร

ม่ทัี่�งรูัปแบับัฉลากผู้ลิตภัณฑ์ และ
ฉลากบันป้ายเมนอูาหารัในรัา้น (รูัป 
3.1) มจ่ดุมุง่หมายในการัให้ขอ้มลูกับั
ผูู้บ้ัรัโิภคเพื�อชว่ยในการัตัดสินใจเลือก

 • มก่ารัออกกฎหมายให้แสดงฉลาก โดยขอ้ความบันฉลากต้องเป็นจรังิและ
มค่วามถกูต้อง

 • ที่ำาฉลากให้อ่านงา่ย เชน่ ฉลากหน้าบัรัรัจภัุณฑ์ (front-of package label) 
โดยเฉพาะสำาหรับััอาหารัแปรัรูัป

(3) การต้ลาดีโฆษณา

ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายข้อบัังคับัเพื�อ
ลดผู้ลด้านลบัท่ี่�เกิดจากการัตลาด
และโฆษณาอาหารัไม่ด่ต่อสุขภาพ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก สามารัถใชไ้ด้
สำาหรับััโฆษณาในสื�อที่กุปรัะเภที่

 • ออกข้อบัังคับัท่ี่�ออกมาใช้แล้วได้ผู้ลเก่�ยวข้องกับัการัจำากัดการัได้รับััสื�อ
โฆษณาอาหารัท่ี่�ไม่ด่ต่อสุขภาพในเด็ก ทัี่�งสื�อแบับัเดิม เช่น ท่ี่ว่ วิที่ยุ การั
ขึ�นป้ายโฆษณาในท่ี่�สาธิารัณะ การัเป็นสปอนเซอรั ์หรัอืสื�อที่างเลือกท่ี่�เผู้ย
แพรัท่ี่างอินเที่อรัเ์น็ตหรัอืโซเชย่ลมเ่ด่ย

 • ออกขอ้บังัคับัสำาหรับััการังดโฆษณาอาหารัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพในงานกิจกรัรัม
ต่าง ๆ ท่ี่�จัดสำาหรับััเด็ก เชน่ การัแขง่ขนัก่ฬา หรัอืสถานท่ี่�เฉพาะสำาหรับััเด็ก 
เชน่ ในโรังเรัย่น ศ์นูยเ์ด็กเล็ก

(4) การจ่ดีหาอาหารให้

จดุมุง่หมายเพื�อใหอ้งค์กรัหรัอืสถาบันั
ท่ี่�ต้องจัดเตรั่ยมอาหารัให้สมาชิก
หรัอืผูู้้ท่ี่�องค์กรัดูแลรับััผู้ิดชอบั เช่น 
โรังเรัย่น โรังพยาบัาล ศ์ูนย์รับััเล่�ยง
ดแูลเด็ก เรัอืนจำา เตรัย่มอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพ ตรังตามขอ้แนะนำาการัปฏิิบัติั
ในการับัรัโิภคอาหารั และหากเปน็ไป
ได้ควรัขยายผู้ลให้เกิดขึ�นในองค์กรั
ธุิรักิจเอกชนด้วย 

 • ออกนโยบัายสำาหรับััโรังเรัย่น และ สถานท่ี่�สาธิารัณะ (เชน่ สำานักงานของ
หน่วยงานภาครัฐั โรังพยาบัาล ศู์นยร์ับััเล่�ยงเด็ก) ในส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการั
จัดบัรักิารัด้านอาหารัในรูัปแบับัต่าง ๆ เชน่ อาหารัท่ี่�โรังอาหารั อาหารัชว่งท่ี่�
มก่ารัจัดกิจกรัรัมนันที่นาการั เครัื�องขายขนมเครัื�องดื�มอัตโนมติั (vending 
machine) โดยอาหารัเหล่าน่�ควรัเป็นไปตามข้อแนะนำาการัปฏิิบััติในการั
บัรัโิภคอาหารั และควรัส่งเสรัมิเพื�อให้มท่ี่างเลือกสำาหรับััอาหารัสขุภาพด่

 • จัดอบัรัมให้ความรูัแ้ละม่รัะบับัสนับัสนุนเพื�อใหโ้รังเรัย่นหรัอืสถานท่ี่�
สาธิารัณะเหล่าน่�สามารัถปฏิิบััติตามนโยบัายหรัอืแนวที่างปฏิิบััติต่าง ๆ 
ท่ี่�กำาหนดขึ�นได้

 • ภาครัฐัผู้ลักดันส่งเสรัมิใหส้ถานท่ี่�ที่ำางานของบัรัษัิที่เอกชนจัดอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพให้กับัพนักงาน
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คุำาอธบิายั่ ต่้วุอยั่�างมูาต้รการ

(5) รา้นุคุ้าปัลีก รา้นุจำาหนุ�ายั่อาหาร

จดุมุง่หมายเพื�อให้พื�นท่ี่�ชมุชนหนึ�ง ๆ 
มอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ (availability) 
และจำากัดหรัอืลดอาหารัท่ี่�ไม่ด่ต่อ
สุขภาพ ครัอบัคลุมทัี่�งความหนา
แน่นของรัา้นค้าและรัะยะห่างจาก
แหล่งชุมชน (outlet density และ 
proximity) รัวมทัี่�งรูัปแบับัการัจัด
สินค้าในรัา้น (product density)

 • ออกกฎหมายหรัอืนโยบัายการัจัดโซน (zoning) ซึ�งอาจจะปรัะกาศ์ใชโ้ดย
ภาครัฐัส่วนกลางหรัอืส่วนท้ี่องถิ�น เพื�อลดความหนาแน่นของรัา้นอาหารัหรัอื
รัา้นค้าท่ี่�ขายอาหารัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพในชุมชน หรัอืเพื�อเพิ�มความหนาแน่น
และให้มร่ัา้นขายผู้ักผู้ลไมตั้�งอยูพ่ื�นท่ี่�ใกล้ชมุชน

 • มร่ัะบับัสนับัสนนุท่ี่�จงูใจให้รัา้นค้านำาสินค้าอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพมาขายใน
รัา้น และลดการัขายสินค้าท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ 

(6) ราคุาอาหาร

สามารัถเป็นได้ทัี่�งรูัปแบับัการัเก็บั
ภาษ่หรัอืการัให้เงินสนับัสนุน เพื�อ
ที่ำาให้ตัวเลือกอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ
เขา้ถึงได้งา่ยขึ�น และมร่ัาคาถกูลง

 • เรัย่กเก็บัภาษ่จากสินค้าอาหารัท่ี่�ด่ต่อให้น้อยลง และเพิ�มอัตรัาภาษ่อาหารั
ท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ

 • ให้เงนิที่นุสนับัสนนุเพื�อใหม้ก่ารัผู้ลิตขาย หรัอืจัดใหม้อ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ 
อาจจะเป็นการัสนับัสนนุให้ม่โครังสรัา้งพื�นฐานท่ี่�จำาเป็น เช่น การัติดตั�งตู้
นำาดื�มท่ี่�สะอาด

 • มก่ลไกท่ี่�ที่ำาใหโ้ครังการัชว่ยเหลือด้านอาหารั  แจกอาหารักับักลุ่มปรัะชากรั
เปรัาะบัาง7 หรัอืเมื�อเกิดภาวะวิกฤต เป็นอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ

(7) ข้้อต้กลงในุการคุ้าข้ายั่อาหารและการลงทนุุ

ข้อตกลงด้านการัลงทีุ่นและการัค้า
ต้องปกป้องอธิิปไตยที่างอาหารั8 
(food sovereignty) ใหกั้บัปรัะชาชน 
เป็นไปเพื�อที่ำาให้ม่อาหารัท่ี่� ด่ ต่อ
สุขภาพ และจำากัดอาหารัท่ี่�ไม่ด่ต่อ
สขุภาพ

 • ปรัะเมนิและพจิารัณาผู้ลกรัะที่บั (ทัี่�งที่างตรังและที่างอ้อม) ของขอ้ตกลง
การัค้ารัะหว่างปรัะเที่ศ์และการัลงที่นุจากต่างชาติท่ี่�ส่งผู้ลต่อสภาพแวดล้อม
ที่างอาหารั โภชนาการั และสขุภาพของปรัะชาชน

 • ปกป้องคุ้มครัองการัผู้ลิตอาหารัภายในปรัะเที่ศ์และท้ี่องถิ�น จากกรัณ่ท่ี่�
อนญุาตให้ม่นักลงทีุ่นต่างชาติเป็นเจ้าของที่รัพัย์สินท่ี่�เป็นปัจจัยการัผู้ลิต
อาหารั เชน่ ท่ี่�ดิน พนัธุิพ์ชื พนัธุิสั์ตว์ 

7 กลุ่มปรัะชากรัเปรัาะบัาง ได้แก่ ผูู้้มร่ัายได้น้อย กลุ่มชาติพนัธุิ ์คนไรับ้ั้าน แรังงานขา้มชาติด้อยทัี่กษะ ผูู้้สงูอาย ุผูู้้พกิารั

8 อธิปิไตยที่างอาหารั คือ สิที่ธิขิองปรัะชาชนสำาหรับััการัได้รับััอาหารัท่ี่�เหมาะสมที่างรัา่งกายและวัฒนธิรัรัม มวิ่ธิก่ารัผู้ลิต
ท่ี่�ยั�งยนื ปรัะชาชนมสิ่ที่ธิใินการันิยามอาหารัและรัะบับัเกษตรักรัรัมของตัวเอง การักรัะจายและบัรัโิภคอาหารัจะมหั่วใจท่ี่�
รัะบับัอาหารัและนโยบัาย มากกว่าความต้องการัของตลาดและบัรัรัษัที่ต่าง ๆ (ว่รัะ หวังสัจจะโชค, 2557)

ตารูาง 3.1 (ตั้�อ) 
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3.3  กิ�รสังเคำร�ะหบ์ทเรียนำ จ�กิต�่งประเทศ 
สำ�หรับแผู้นำแล่ะม�ตรกิ�รแทรกิแซงเพื�ออ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ

การักำาหนดเปา้หมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืในรัะดับัปรัะเที่ศ์และการัวางยทุี่ธิศ์าสตรั์
เพื�อให้บัรัรัลุเป้าหมาย หากไม่ใช่การันำาเป้าหมายรัะดับัโลกท่ี่�เก่�ยวข้อง ซึ�งรัวมทัี่�งค่าเป้าหมายการั
พัฒนาท่ี่�ยั�งยืน โดยเฉพาะ SDG2 ค่าเป้าหมายด้านโภชนาการัรัะดับัโลก และค่าเป้าหมายรัะดับั
โลกสำาหรับััโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังั มาใช้เป็นแนวที่างและนำาสู่การัปฏิิบััติแล้ว ยังม่เพ่ยงไม่ก่�ปรัะเที่ศ์
ท่ี่�ให้ความสำาคัญกับัการัม่ค่าเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน อย่างไรัก็ตามปรัะเที่ศ์ส่วน
ใหญ่ม่เป้าหมายเพื�อที่ำาให้ปรัะชาชนได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพซึ�งมักจะผูู้กโยงไว้กับัภาวะ
ทีุ่พโภชนาการั เช่น ผู้อม นำาหนักเกิน อ้วน เต่�ยแครัะแกรัน็ ซ่ด เป็นต้น และม่เป้าหมายเพื�อให้
รัะบับัการัผู้ลิตที่างการัเกษตรัมค่วามยั�งยนืและเพิ�มความมั�นคงที่างอาหารั มก่ารัดำาเนินงานท่ี่�แกไ้ข
ปัญหาสิ�งแวดล้อม และม่เป้าหมายเพื�อลดความไม่เท่ี่าเท่ี่ยมกันที่างเศ์รัษฐกิจและสังคม อย่างไรั
ก็ตามมาตรัการัหรัอืแผู้นท่ี่�เก่�ยวข้องกับัอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนมักจะถูกจัดที่ำาขึ�นอย่าง
แยกส่วน ไม่ได้ถูกเชื�อมโยงกันตามห่วงโซ่อาหารัและไม่ได้ถูกนำามาวิเครัาะห์รัว่มกันกับัรัะบับัอื�นท่ี่�
เก่�ยวขอ้ง

บัที่เรัย่นจากต่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�นำาเสนอในหัวข้อน่�ใช้ 3 ตัวอย่าง ซึ�งแต่ละตัวอย่างเป็นตัวแที่น
แผู้นยุที่ธิศ์าสตรั ์และมาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�กำาหนดภายใต้แผู้นเพื�อให้บัรัรัลุเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่

ผัดไทยใสไข

1 จาน

ขาวกระเพราไกไขดาว

1 จาน

60

60

15

30

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

โอเลี้ยง

1 แกว

ฝอยทอง

1 แพ

600 แคลอรี่

590 แคลอรี่

150 แคลอรี่

146 แคลอรี่

เย็นตาโฟ

1 จาน

60 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ขาวตมมัด

1 แพ

590 แคลอรี่ 146 แคลอรี่

ครัวโภชนา

 รููป 3.1 ต้ั้วอย�างป�ายโภชุนัาการกำาก้บในัเมุ่นัอ่าหาร
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ต่อสขุภาพและยั�งยืนใน 3 รัะดับั คือ บทเรยีั่นุระด่ีบภมููิภาคุข้องโลก ใช้ตัวอย่างของสหภาพยุโรัป
ซึ�งเป็นการัรัวมกลุ่มปรัะเที่ศ์รัะดับัภมูิภาคท่ี่�ม่การักำาหนดเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืน
ไว้ชดัเจน บทเรยีั่นุระด่ีบปัระเทศ ได้นำาแผู้นต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวขอ้งของปรัะเที่ศ์มาเลเซย่ เป้าหมายและ
มาตรัการัท่ี่�รัะบัุไวใ้นแผู้นมาแสดงเป็นตัวอย่าง ซึ�งถึงแมไ้ม่ได้ม่แผู้นแม่บัที่ของปรัะเที่ศ์ท่ี่�มุ่งเป้าท่ี่�
การัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน ปรัะเที่ศ์มาเลเซ่ยม่หลายแผู้นยุที่ธิศ์าสตรัจ์ากหลากหลาย
หน่วยงานรัะดับัชาติท่ี่�เก่�ยวขอ้งซึ�งเมื�อพจิารัณาแล้วครัอบัคลมุทัี่�งรัะบับัอาหารัและในทัี่�ง 3 ด้านของ
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื และบทเรยีั่นุระด่ีบท้องถิึ�นุ ใชตั้วอยา่งยทุี่ธิศ์าสตรัอ์าหารัของเมอืง
โตรัอนโต ปรัะเที่ศ์แคนาดามาวิเครัาะห์

โดยในแต่ละตัวอย่างทัี่�ง 3 ตัวอย่างจากต่างปรัะเที่ศ์ เนื�อหาส่วนน่�ได้จำาแนกและรัะบัุบัาง
มาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�น่าสนใจท่ี่�ส่งผู้ลให้เกิดผู้ลลัพธิร์ัะยะยาวตามกลุ่ม 12 ผู้ลลัพธิย์่อย (ตารัางท่ี่� 
3.2) ของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืตามท่ี่�ได้นำาเสนอไว้แล้วในหัวขอ้ 2.2.2 บัที่ท่ี่� 2 เพื�อ
ให้เห็นถึงการัออกแบับัมาตรัการัและการันำาไปใช้จรังิ ถึงแม้ตัวอย่างมาตรัการัท่ี่�นำาเสนอถูกนำาไป
ใชใ้นรัะดับัท่ี่�แตกต่างกัน บัางมาตรัการัมค่วามคล้ายคลึงหรัอืเป็นมาตรัการัเด่ยวกัน เชน่ มาตรัการั
ควบัคุมการัตลาดและโฆษณาอาหารัท่ี่�ไม่ด่ต่อสุขภาพท่ี่�มุ่งเป้าท่ี่�เด็ก ซึ�งดำาเนินการัทัี่�งในสหภาพ
ยุโรัปและในปรัะเที่ศ์มาเลเซ่ย มาตรัการัส่งเสรัมิการัที่ำาเกษตรัอินที่รัย่์ ซึ�งพบัว่าเป็นมาตรัการัเพื�อ
ใหผูู้้บ้ัรัโิภคได้อาหารัท่ี่�ปลอดภัยจากสารัเคม่ตกค้างมก่ารันำาไปใชด้ำาเนินการัในทัี่�ง 3 รัะดับั เป็นต้น 
นอกจากน่�จากตารัาง 3.2 ยังแสดงให้เห็นว่ามาตรัการัหนึ�ง ๆ สามารัถนำาไปสู่ผู้ลลัพธิอ์าหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและยั�งยนืไดใ้นหลายด้าน เชน่ มาตรัการัที่ำาเกษตรัอินที่รัย่ ์นอกจากที่ำาให้เกิดผู้ลลัพธิด้์าน
สขุภาพจากอาหารัปลอดสารัเคมท่่ี่�เปน็อันตรัายต่อสขุภาพแล้ว ยงัชว่ยลดผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อม
ได้ด้วย หรัอืมาตรัการัสวนผู้ักชุมชน นอกจากที่ำาให้เกิดผู้ลลัพธิด้์านสุขภาพของอาหารัปลอดจาก
สารัเคมต่กค้าง ยังชว่ยนำาไปสู่ผู้ลลัพธิด้์านสังคมและวัฒนธิรัรัมท่ี่�ที่ำาใหท้ี่กุคนสามารัถเข้าถึงอาหารั
ได้ จากทัี่�ง 3 ตัวอยา่งแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรัด้์านอาหารัท่ี่�นำามาวิเครัาะห์ในเนื�อหาส่วนน่�ไมม่ม่าตรัการัใด
เลยท่ี่�นำาไปสู่ผู้ลลัพธิก์ารักินตามวัฒนธิรัรัมอาหารัท้ี่องถิ�น อย่างไรัก็ตามม่ความเป็นไปได้ว่าอาจ
จะมม่าตรัการัดังกล่าวอยูแ่ต่ไมไ่ด้ถกูบัันทึี่กอยูใ่นเอกสารัแผู้นยทุี่ธิศ์าสตรัด้์านอาหารัเท่ี่านั�นเอง

3.3.1 
สุหภาพยั่โุรปั

ยโุรัปเปน็ภมูภิาคท่ี่�มค่วามมั�นคงที่างอาหารั มอ่าหารัปลอดภัย และมป่รัมิาณอาหารัท่ี่�เพย่งพอ
กับัความต้องการัของปรัะชากรัในภมูภิาค อยา่งไรัก็ตามรัะบับัอาหารัของสหภาพยโุรัปยงัคงมค่วาม
ไมย่ั�งยนื โดยเฉพาะด้านสิ�งแวดล้อม และสังคมวัฒนธิรัรัม ยทุี่ธิศ์าสตรัใ์นปจัจบุันัของสหภาพยโุรัป
สำาหรับััการัเปล่�ยนแปลงสู่รัะบับัอาหารัยั�งยนืเรัย่กว่า “Farm to Fork” วัตถปุรัะสงค์ของยทุี่ธิศ์าสตรั์
เพื�อให้รัะบับัอาหารัมค่วามยติุธิรัรัม ด่ต่อสขุภาพ และมค่วามยั�งยนืที่างสิ�งแวดล้อม สหภาพยุโรัปได้
เรัิ�มดำาเนินการัตามยทุี่ธิศ์าสตรัน่์�ในป ีค.ศ์. 2020 และตั�งเปา้หมายต่าง ๆ เป็นรัะยะจนถึง ค.ศ์. 2023 
(European Commission, 2020)
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ตารูาง 3.2  มุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่งหรอืเครื�องมุ่ือทั้างนัโยบายสืำาหรบ้ผู้ลล้พธร์ะยะยาว 

ของการมุ่้อาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนัตั้ามุ่แผู้นัยุทั้ธศาสืตั้ร ์

ของสืหภาพยุโรป มุ่าเลเซึ่้ย และเมุ่ืองโตั้รอนัโตั้ 

สุหภาพยั่โุรปั
(ระด่ีบภมููิภาคุข้องโลก)

ปัระเทศมูาเลเซ่ียั่
(ระด่ีบปัระเทศ)

เมูืองโต้รอนุโต้
(ระด่ีบท้องถิึ�นุ)

(1) กินุนุมูแมู� 6 เดืีอนุ

—  • จั ด มุ ม น ม แ ม่ ต า ม อ า ค า รั ส ถ า น ท่ี่�
สาธิารัณะ

 • แนวปฏิิบััติการัจัดสถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�เป็น
มติรักับัแมใ่ห้นมบัุตรั

—

(2) ลดีกินุหวุานุมู่นุเค็ุมู อาหารแปัรรูปั

 • แนวปฏิิบััติด้านจรัรัยาบัรัรัณ
การัที่ำาธุิรักิจและการัตลาด 
(code of conduct for 
responsible business and 
marketing practice)

 • ปรับััสตูรัอาหารัอตุสาหกรัรัมให้
ด่ต่อสขุภาพมากขึ�น

 • ใช้ค่ารูัปแบับัของสารัอาหารั 
(nutrient profile) หวานมัน
เค็มของผู้ลิตภัณฑ์มาตั�งเกณฑ์
เพื�อจำากัดการัโฆษณาอาหารั

 • ฉลากหน้าผู้ลิตภัณฑ์อาหารัท่ี่�
ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื

 • ออกหลักเกณฑ์ขอ้บังัคับัการัจัด
ซื�ออาหารัท่ี่�ยั�งยนืสำาหรับััหน่วย
งานภาครัฐั

 • ขอ้บังัคับัหา้มขายเครัื�องดื�มและอาหารัท่ี่�
ไมด่่ต่อสขุภาพรัอบัโรังเรัย่นรัศั์ม ่40 เมตรั

 • ขอ้กำาหนดห้ามที่ำาการัตลาดอาหารัเครัื�อง
ดื�มท่ี่�ไม่ด่ต่อสุขภาพกับัเด็กผู้่านสื�อแผู้่น
ปา้ยโฆษณาท่ี่�ติดกลางแจ้งหรัอืตามรัา้น
ค้ารัอบัโรังเรัย่นในรัศั์ม ่50 เมตรั

 • ห้ามโฆษณาที่างโที่รัทัี่ศ์น์อาหารัและ
เครัื�องดื�มท่ี่�มน่ำาตาล เกลือ และไขมนัสงู
สำาหรับััเด็ก

 • ข้อตกลงแบับัสมัครัใจกับับัรัษัิที่อาหารั
ฟ้าสต์ฟู้้ดเพื�อลดขนาดหน่วยบัรัิโภค
หรัอืจำากัดปรัมิาณการัเติมอาหารัเครัื�อง
ดื�มแบับัไมจ่ำากัด (refill)

 • การัแสดงค่าพลังงานท่ี่�ฉลากหน้าบัรัรัจุ
ภัณฑ์อาหารั

—

(3) กินุอาหารหลากหลายั่ต้ามูโภชนุาการ

 • ปรับััสตูรัอาหารัอตุสาหกรัรัมให้
ด่ต่อสขุภาพมากขึ�น

 • สนับัสนนุอตุสาหกรัรัมสาหรัา่ย
สำาหรับััเป็นอาหารั

 • ออกหลักเกณฑ์ขอ้บังัคับัการัจัด
ซื�ออาหารัท่ี่�ยั�งยนืสำาหรับััหน่วย
งานภาครัฐั

 • ลดภาษ่มูลค่าเพิ�มสำาหรับััผู้กัผู้ล
ไมอิ้นที่รัย่์

 • แอพพลิเคชั�น MyNutriDiari ให้ความรูั้
กับัภาคปรัะชาชน

 • เกณฑ์ด้านโภชนาการัในหลักเกณฑ์การั
จัดซื�ออาหารัปรุังสุกสำาหรับััหน่วยงาน
ภาครัฐั

 • ขอ้บัังคับัเติมธิาตเุหล็กและกรัดโฟ้ลิกใน
แป้งสาล่

 • ข้อกำาหนดสำาหรับััเครัื�องขายขนมเครัื�อง
ดื�มอัตโนมติัเพื�อให้มสิ่นค้าอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพ

 • ยกเว้นภาษ่สินค้าและบัรักิารั (GST) 
สำาหรัับัสินค้าธิัญพืชไม่ขัดส่ท่ี่�ม่โลโก้
สขุภาพด่ (Healthier Choice Logo)

 • แพลตฟ้อรัม์ออนไลน์การั
เขา้ถึงอาหารั FoodReach

 • ตลาดอาหารัเพื�อสุขภาพ
เคลื�อนท่ี่� (Mobile Good 
Food Market)

 • ซุปเปอรัม์ารัเ์ก็ตเพื�อสังคม 
(Social Supermarket)

 • เกษตรักรัรัมในเมอืง
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สุหภาพยั่โุรปั
(ระด่ีบภมููิภาคุข้องโลก)

ปัระเทศมูาเลเซ่ียั่
(ระด่ีบปัระเทศ)
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(4) ดืี�มูนุำาเปัล�า

— จัดนำาดื�มสะอาดให้เป็นส่วนหนึ�งของการัจัด
มื�ออาหารัเพื�อสขุภาพสำาหรับััการัปรัะชมุของ
หน่วยงานรัะดับักรัะที่รัวง

—

(5) กินุอาหารปัลอดีภ่ยั่จากเชื�อจลิุนุทรยีั่แ์ละสุารเคุมูี

 • การัจัดการัแมลงศั์ตรูัพืชแบับั
บัูรัณาการั

 • ฟ้ารัม์เกษตรัอินที่รัย่์

 • ปรับััปรุังกฎหมายสวัสดิภาพ
สัตว์

 • รัะบับัจัดซื�อเข่ยวของหน่วย
งานภาครัฐั (green public 
procurement)

 • ออกหลักเกณฑ์ขอ้บังัคับัการัจัด
ซื�ออาหารัท่ี่�ยั�งยนืสำาหรับััหน่วย
งานภาครัฐั

 • ผู้ลักดันการัจัดตั�งสวนผู้ักชมุชน

 • ผู้ลักดันการัผู้ลิตผู้ักและผู้ลไม้ภายใน
ท้ี่องถิ�น

 • โปรัแกรัมอาหารัปลอดภัย (ProKEM) 
เพื�อตรัวจสอบัสุขาภิบัาลและสุขอนามัย
หอ้งครัวัของหอพักในโรังเรัย่นด้วยตนเอง 
(self-assessment)

 • โปรัแกรัม MyGAP ออกใบัรัับัรัอง
มาตรัฐานการัปฏิิบััติที่างการัเกษตรัท่ี่�
ด่ (good agricultural practice) โดย
เฉพาะการัใชส้ารัเคมก่ำาจัดแมลง

เกษตรักรัรัมในเมอืง

(6) ลดีผู้ลกระทบสิุ�งแวุดีล้อมู

 • ฟ้ารั์มคารั์บัอน (carbon 
farming)

 • การัจัดการัแมลงศั์ตรูัพืชแบับั
บัูรัณาการั (integrated pest 
management)

 • กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

 • สนับัสนนุอตุสาหกรัรัมสาหรัา่ย
สำาหรับััเป็นอาหารั

 • ปรับััปรุังกฎหมายบัรัรัจุภัณฑ์
อาหารั

 • ออกหลักเกณฑ์ขอ้บังัคับัการัจัด
ซื�ออาหารัท่ี่�ยั�งยนืสำาหรับััหน่วย
งานภาครัฐั

 • ป รัับั ภ า ษ่ ใ ห้ รั า ค า อ า ห า รั
ส ะ ท้ี่ อ น ต้ น ทีุ่ น ก า รั ใ ช้
ที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติ การัก่อ
มลพิษ และการัปล่อยก๊าซ
เรัอืนกรัะจก 

 • ผู้ลักดันการัจัดตั�งสวนผู้ักชมุชน

 • ผู้ลักดันการัผู้ลิตผู้ักและผู้ลไม้ภายใน
ท้ี่องถิ�น

 • โปรัแกรัม MyGAP ออกใบัรัับัรัอง
มาตรัฐานการัปฏิิบััติที่างการัเกษตรัท่ี่�
ด่ (good agricultural practice) โดย
เฉพาะการัใชส้ารัเคมก่ำาจัดแมลง

เกษตรักรัรัมในเมอืง
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(ระด่ีบท้องถิึ�นุ)

(7) ลดีการสุญูเสีุยั่อาหารและลดีข้ยั่ะเศษอาหาร

 • โ ม เ ด ล ธุิ รั กิ จ ห มุ น เ ว่ ย น 
(circular business model)

 • แกไ้ขมาตรัฐานเกษตรักรัรัม
และการัปรัะมงยั�งยืนให้ม่หลัก
เกณฑ์เก่�ยวกับัลดการัสูญเส่ย
อาหารัและลดขยะเศ์ษอาหารั

 • ออกหลักเกณฑ์ขอ้บังัคับัการัจัด
ซื�ออาหารัท่ี่�ยั�งยนืสำาหรับััหน่วย
งานภาครัฐั

 • ที่บัที่วนแกไ้ขกฎรัะเบัย่บัการัให้
ขอ้มลูวันหมดอายบุันฉลากของ
สินค้าอาหารั

 • แพลตฟ้อรัม์ให้ข้อแนะนำาเพื�อ
ลดการัสูญเส่ยอาหารัและลด
ขยะอาหารั (EU Platform 
on Food Losses and Food 
Waste)

 • จัดที่ำานโยบัายเพื�อลดขยะเศ์ษอาหารั

 • เข้ารัว่มเครัอืข่าย SAVEFOOD รัะดับั
โลกและจัดตั�งเครัือข่ายของปรัะเที่ศ์ 
(MYSaveFood) เพื�อสรัา้งความตรัะหนัก
ต่อปัญหา

 • ซุปเปอรัม์ารัเ์ก็ตเพื�อสังคม 
(Social Supermarket)

(8) ลดีการทำาปัระมูงแบบทำาลายั่

ปรัะกาศ์น่ยบััตรัดิจิทัี่ลรัับัรัอง
แหล่งท่ี่�มาและวิธิ่การัที่ำาปรัะมง
ของผู้ลิตภัณฑ์สัตว์นำาท่ี่�นำาเข้า 
(digitalized CATCH certificate)

— —

(9) พ่นุธุพ์ืช/สุ่ต้ว์ุที�เปั็นุอาหารหลากหลายั่ เปั็นุพ่นุธุพ์ื�นุเมูือง

ขึ�นที่ะเบั่ยนเมล็ดพนัธุิ์ ส่งเสรัมิการับัรัโิภคพชืพื�นเมอืงท่ี่�ถกูละเลย —

(10) กินุต้ามูวุ่ฒินุธรรมูอาหารท้องถิึ�นุ

— — —

(11) ทกุคุนุสุามูารถึเข้้าถึึงอาหารได้ี

 • สนับัสนนุอตุสาหกรัรัมสาหรัา่ย
สำาหรับััเป็นอาหารั

 • พัฒนาแผู้นฉุกเฉินและรัะบับั
สำารัองอาหารัในภาวะวิกฤต

 • ใหเ้งนิหรัอือาหารักับัปรัะชากรักลุ่มเปรัาะ
บัาง เชน่ เด็กนักเรัย่นท่ี่�มาจากครัอบัครัวั
ยากจน

 • คู่มือมาตรัฐานการัปฏิิบััติงาน สำาหรับัั
จัดการัโภชนาการัในช่วงเกิดภัยพิบััติ
และภาวะฉกุเฉิน

 • ผู้ลักดันการัจัดตั�งสวนผู้ักชมุชน

 • ผู้ลักดันการัผู้ลิตผู้ักและผู้ลไม้ภายใน
ท้ี่องถิ�น

 • เพิ�มจำานวนรัา้นม่รัาคายุติธิรัรัม Fair 
Price Shop ท่ี่�จำาหน่ายอาหารั

 • แผู้นท่ี่�การัเข้าถึงอาหารั 
(Food Access Mapping)

 • แพลตฟ้อรัม์ออนไลน์การั
เขา้ถึงอาหารั FoodReach

 • ตลาดอาหารัเพื�อสุขภาพ
เคลื�อนท่ี่� (Mobile Good 
Food Market)

 • ซุปเปอรัม์ารัเ์ก็ตเพื�อสังคม 
(Social Supermarket)

 • เกษตรักรัรัมในเมอืง



ภายใต้ยทุี่ธิศ์าสตรั ์Farm to Fork ได้กำาหนดกรัอบัการัดำาเนินงานเพื�อให้บัรัรัลผุู้ลใน 6 ด้าน 
คือ (1) เกิดการัผู้ลิตอาหารัท่ี่�ยั�งยนืที่างสิ�งแวดล้อม (2) มค่วามมั�นคงที่างอาหารั (3) เกิดความยั�งยนื
ของการัแปรัรูัปอาหารั การัขายอาหารัทัี่�งค้าปล่กและค้าส่ง และการัให้บัรักิารัด้านอาหารั (4) เกิด
การับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ยั�งยนื และมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื (5) ลดการัสญูเส่ยอาหารัและเศ์ษ
ขยะอาหารั และ (6) ต่อต้านกลโกงอาหารั (food fraud) ตลอดทัี่�งห่วงโซ่อาหารั โดยในแต่ละด้าน
มม่าตรัการัหรัอืเครัื�องมอืที่างนโยบัายดังน่�

1 เกิดิีกิ�รผู้ล่ติอ�ห�รที�ยั�งยนืำท�งสิ�งแวดีล่�อม
มห่ลายมาตรัการัท่ี่�ถกูกำาหนดให้มก่ารับังัคับัใชเ้พื�อลดผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

ท่ี่�เกิดจากการัผู้ลิตอาหารั เช่น ลดการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก ลดใช้ปุ๋ยเคม่ ตัวอย่างมาตรัการั
เหล่าน่� เชน่

◊ ฟารม์ูคุารบ์อนุ (carbon farming) เป็นโมเดลธุิรักิจที่างการัเกษตรัแบับัใหม่ โดยเจ้าของ
ฟ้ารัม์สามารัถสรัา้งรัายได้จากกิจกรัรัมภายในฟ้ารัม์ท่ี่�สามารัถเก็บักักหรัอืลดการัปล่อยก๊าซ
เรัอืนกรัะจก เช่น การัที่ำาสวนป่า การัจัดการัธิาตุอาหารัสำาหรับััพืชในทีุ่่งหญ้าเล่�ยงสัตว์เพื�อ
ลดการัปล่อยก๊าซไนโตรัเจนไดออกไซด์ การัจัดการัมูลสัตว์จากฟ้ารัม์ปศ์ุสัตว์เพื�อลดการั
ปล่อยก๊าซม่เที่น เป็นต้น โดยแหล่งของรัายได้ท่ี่�ให้กับัเกษตรักรัอาจมาได้จาก 2 ที่าง คือ 
(1) จากภาคเอกชนท่ี่�ต้องการัซื�อคารับ์ัอนเครัดิตเนื�องด้วยนโยบัายการัแสดงความรับััผู้ดิชอบั
ต่อสังคมขององค์กรั (cooperate social responsibility) หรัอื (2) จำาเป็นต้องซื�อเพรัาะ
ต้องการัหักลบัรัอยเท้ี่าคารับ์ัอน (carbon footprint) ท่ี่�เก่�ยวเนื�องจากสินค้าท่ี่�บัรัษัิที่ผู้ลิตขึ�น
มา (Commission et al., 2021)

สุหภาพยั่โุรปั
(ระด่ีบภมููิภาคุข้องโลก)

ปัระเทศมูาเลเซ่ียั่
(ระด่ีบปัระเทศ)

เมูืองโต้รอนุโต้
(ระด่ีบท้องถิึ�นุ)

(12) คุวุามูเท�าเทียั่มูก่นุทางสุ่งคุมูและเศรษฐกิจ

ที่ำาให้ห่วงโซ่อุปที่านอาหารัสั�นลง 
(shorter supply chain)

ให้นม full cream กับัแม่เล่�ยงลูกท่ี่�ม่ฐานะ
ยากจน (รัายได้ < 2,000 รังิกิตต่อเดือน) 
และมน่ำาหนักตำากว่าเกณฑ์

 • โครังการัจ้างงานภาคธุิรักิจ
อาหารั(Community Food 
works)

 • แพลตฟ้อรัม์ออนไลน์การั
เขา้ถึงอาหารั FoodReach

 • ตลาดอาหารัเพื�อสุขภาพ
เคลื�อนท่ี่� (Mobile Good 
Food Market)
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◊ กฎีหมูายั่สุวุ่สุดิีภาพสุ่ต้ว์ุ สหภาพยโุรัปตั�งเปา้หมายลดการัใชย้าปฏิิชว่นะในสัตว์ฟ้ารัม์ปศ์สัุตว์
และฟ้ารัม์เพาะเล่�ยงสัตว์นำาลงรัอ้ยละ 50 ภายในปี 2030 โดยหนึ�งในมาตรัการัท่ี่�ถกูนำามาใช้
เพื�อลดการัใช้ยาปฏิิช่วนะที่ำาโดยการัปรับััปรุังแกไ้ขกฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้ทัี่นสมัย
และตรังกับัหลักฐานข้อมูลท่ี่�ได้จากการัศึ์กษาวิจัยที่างวิที่ยาศ์าสตรั ์โดยเฉพาะในช่วงการั
ขนส่งและขั�นตอนท่ี่�โรังฆา่สัตว์ และการัท่ี่�สัตว์ได้รับััสวัสดิภาพท่ี่�ด่ขึ�นส่งผู้ลให้สามารัถลดการั
ใช้ยาปฏิิช่วนะในฟ้ารัม์ลงได้ นอกจากน่�ยังส่งผู้ลอนรุักัษ์ความหลากหลายที่างช่วภาพไวไ้ด้
อ่กที่างหนึ�ง นอกจากน่�ที่างสหภาพยโุรัปกำาลังอยูใ่นชว่งขั�นตอนการัออกฉลากมาตรัฐานด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ให้กับัผู้ลิตภัณฑ์เนื�อสัตว์เพื�อให้ผูู้้บัรัโิภคที่รัาบัขอ้มลูปรัะกอบัในการัตัดสินใจ
เลือกซื�อเนื�อสัตว์

◊ ข้ึ�นุทะเบียั่นุเมูล็ดีพ่นุธุ ์เป็นหนึ�งในมาตรัการัท่ี่�มุง่หมายให้เกษตรักรัสามารัถเขา้ถึงเมล็ดพนัธุิ์
ท่ี่�มค่วามหลากหลายและที่นต่อการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ได้

◊ ปัระกาศนุียั่บ่ต้รดิีจิท่ลร่บรองแหล�งที�มูาและวิุธีการทำาปัระมูงข้องผู้ลิต้ภ่ณฑ์์สุ่ต้ว์ุนุำา
นุำาเข้้า (digitalized CATCH certificate) สหภาพยุโรัปกำาลังดำาเนินการัปรับััเปล่�ยนวิธิก่ารั
ออกปรัะกาศ์น่ยบัตัรัรับััรัองแหล่งท่ี่�มาและวิธิก่ารัที่ำาปรัะมงของผู้ลิตภัณฑ์สัตว์นำาท่ี่�นำาเขา้มา
จำาหน่ายในภมูภิาคจากเดิมในรูัปแบับักรัะดาษเปล่�ยนเปน็รัะบับัดิจิทัี่ล การัมป่รัะกาศ์น่ยบัตัรั
แบับัดิจิทัี่ลน่�ที่ำาให้สามารัถป้องกันการัลักลอบันำาเข้าผู้ลิตภัณฑ์สัตว์นำาท่ี่�ที่ำาปรัะมงแบับั
ผู้ิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated, IUU) ได้ด่ขึ�น

นอกจากมาตรัการัตัวอย่างท่ี่�ไดใ้ห้รัายละเอ่ยดไวโ้ดยสังเขปข้างต้น ยังม่มาตรัการัอื�นท่ี่�ม่จดุ
มุง่หมายหลักเพื�อลดผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อมจากการัผู้ลิตอาหารั เชน่ การัจัดการัแมลงศั์ตรูัพชืแบับั
บัูรัณาการั (integrated pest management) การัส่งเสรัมิฟ้ารัม์อินที่รัย่์ (ทัี่�งจากพืชและสัตว์) 
รัะบับัการัจัดซื�อเข่ยวของหน่วยงานภาครัฐั (green public procurement) และการัสนับัสนนุให้
ขยายการัผู้ลิตสาหรัา่ยเพื�อนำามาเป็นอาหารัในรัะดับัอุตสาหกรัรัม เป็นต้น (ตารัาง 3.2) อย่างไรั
ก็ตามมาตรัการัเหล่าน่�ไม่เพ่ยงแต่ส่งผู้ลเชิงบัวกด้านสิ�งแวดล้อม แต่ยังที่ำาให้เกิดผู้ลด่สำาหรับััด้าน
อื�น ๆ ของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนือ่กด้วย เชน่ มาตรัการัสนับัสนนุใหข้ยายการัผู้ลิตสาหรัา่ย
เชงิอตุสาหกรัรัมชว่ยให้บัรัรัลผุู้ลลัพธิท์ี่กุคนสามารัถเขา้ถึงอาหารัได้ เนื�องจากมร่ัาคาไม่แพงเพรัาะ
ขยายเพิ�มจำานวนได้มากในเวลารัวดเรัว็ นอกจากนั�นยังที่ำาให้สามารัถบัรัรัลุผู้ลลัพธิก์ารักินอาหารั
หลากหลายตามโภชนาการัด้วย เนื�องจากอดุมไปด้วยโปรัต่น กรัดไขมนั และวิตามนิเอ ด่ และอ่

2 มคีำว�มมั�นำคำงท�งอ�ห�ร
ความมั�นคงที่างอาหารัภายใต้ยทุี่ธิศ์าสตรั ์Farm to Fork เน้นท่ี่�ความมั�นคงในชว่งภาวะวิกฤต 

ไมว่่าจะเปน็วิกฤตจากโรัครัะบัาด จากการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ หรัอืจากการัสญูเส่ยความ
หลากหลายที่างชว่ภาพ โดยสหภาพยุโรัปจะมก่ารัที่ำาปรัะเมนิความยืดหยุน่ฟื้�นคืน (resilience) ของ
รัะบับัอาหารัและพฒันาแผู้นฉกุเฉิน (contingency plan) เพื�อสรัา้งรัะบับัอาหารัสำารัอง รัวมทัี่�งกลไก
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การัตอบัสนองเมื�อเกิดวิกฤตที่างอาหารัจากภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้ง ทัี่�งภาคการัเกษตรั ปรัะมง แรังงาน 
สขุภาพ และรัะบับัขนส่ง

3 เกิดิีคำว�มยั�งยนืำของกิ�รแปรร้ปอ�ห�ร กิ�รข�ยอ�ห�รทั�งคำ��ปล่กีิแล่ะคำ��ส่ง แล่ะ
กิ�รให�บริกิ�รดี��นำอ�ห�ร
เน้นท่ี่�การัที่ำาให้ผูู้้ปรัะกอบัการัอาหารั ทัี่�งผูู้้ผู้ลิตและแปรัรูัปอาหารัอตุสาหกรัรัม ผูู้้ท่ี่�ให้บัรักิารั

ด้านอาหารั และรัา้นค้าปล่ก ผู้ลิตและจำาหน่ายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ อาหารัที่างเลือกท่ี่�ช่วยลด
ผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมให้กับัผูู้้บัรัโิภคในรัาคาท่ี่�เหมาะสม โดยม่มาตรัการัท่ี่�เก่�ยวข้องท่ี่�สหภาพ
ยโุรัปกำาลังดำาเนินการัหรัอือยูใ่นชว่งการัศึ์กษาพฒันา ดังน่�

◊ แนุวุปัฏิิบติ่้ด้ีานุจรรยั่าบรรณการทำาธุรกิจและการต้ลาดี (code of conduct for responsible 
business and marketing practice) ครัอบัคลมุหลากหลายปรัะเด็นตั�งแต่การัปรับััสตูรัอาหารั
ให้ด่ต่อสขุภาพมากขึ�น ลดผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม ลดการัใชพ้ลังงาน กลยทุี่ธิโ์ฆษณาการั
ตลาด และลดการัใชบ้ัรัรัจภัุณฑ์อาหารั

◊ โมูเดีลธุรกิจหมูนุุเวีุยั่นุ (circular business model) เพื�อใหส้ามารัถนำาเศ์ษขยะอาหารัมาใชไ้ด้

◊ ปัรบ่ปัรุงกฎีหมูายั่บรรจุภ่ณฑ์์อาหาร สหภาพยโุรัปกำาลังที่บัที่วนรัายการัวัสดทุ่ี่�อนญุาตใหน้ำา
มาผู้ลิตบัรัรัจภัุณฑ์ท่ี่�สามารัถสัมผู้สักับัอาหารัได้ โดยมจ่ดุมุง่หมายเพื�อใหเ้กิดความปลอดภัย
มากขึ�น และลดการัใชส้ารัเคมท่่ี่�เป็นอันตรัาย นอกจากน่�อาจจะมก่ารัออกกฎรัะเบั่ยบัท่ี่�สถาน
ปรัะกอบัการัรัา้นอาหารัใชบ้ัรัรัจภัุณฑ์อาหารั และชอ้นส้อมมด่ท่ี่�นำากลับัมาใชซ้ำา (reuse) ได้
แที่นท่ี่�แบับัท่ี่�ใชค้รัั�งเด่ยวแล้วทิี่�ง

นอกจากน่�ยังม่มาตรัการัการัใช้ค่ารูัปแบับัสารัอาหารั (nutrient profile) ของอาหารัหวาน
มนัเค็มมาตั�งเกณฑ์เพื�อจำากัดการัโฆษณาและการัตลาด การัแกไ้ขมาตรัฐานเกษตรักรัรัมและการั
ปรัะมงยั�งยนืให้มเ่กณฑ์เพิ�มเติมเก่�ยวกับัการัลดการัสญูเส่ยอาหารัและลดขยะเศ์ษอาหารั มาตรัการั
ที่ำาให้หว่งโซ่อปุที่านสั�นลง (shorter supply chain) ซึ�งนอกจากจะช่วยลดผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อม
จากภาคการัขนส่งแล้ว ยงัชว่ยสนับัสนนุรัะบับัอาหารัท้ี่องถิ�นได้อ่กที่างหนึ�ง

4 เกิดิีกิ�รบริโภคำอ�ห�รที�ยั�งยนืำ แล่ะมอี�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ
มุง่เน้นท่ี่�เพิ�มสัดส่วนการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�มาจากพชื ลดการับัรัโิภคเนื�อแดงและเนื�อสัตว์ท่ี่�ผู้า่น

การัแปรัรูัป เพิ�มการับัรัโิภคผู้กัและผู้ลไม ้ซึ�งลักษณะการับัรัโิภคดังกล่าวไมเ่พย่งแต่ที่ำาใหล้ดการัเกิด
โรัคได้เท่ี่านั�น แต่ยงัลดผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อมของรัะบับัอาหารัได้ด้วย มาตรัการัท่ี่�ใชเ้พื�อบัรัโิภค
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื เชน่
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◊ ฉลากหนุา้บรรจภุ่ณฑ์์อาหาร ที่ำาใหก้ารับังัคับัใชฉ้ลากหน้าบัรัรัจภัุณฑ์อาหารัเพื�อใหข้อ้มลูที่าง
โภชนาการัและขอ้มลูผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อมเปน็ไปในทิี่ศ์ที่างท่ี่�สอดคล้องกันรัะหว่างปรัะเที่ศ์
สมาชกิสหภาพยโุรัป นอกจากน่�มจ่ะปรับััเปล่�ยนขอ้มลูบันฉลากหน้าบัรัรัจภัุณฑ์ใหค้รัอบัคลมุ
ที่กุปรัะเด็นของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ทัี่�งในด้านโภชนาการั การัเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ์ สิ�งแวดล้อม และที่างสังคม

◊ ออกหล่กเกณฑ์์ข้้อบ่งคุ่บการจ่ดีซ่ื�ออาหารที�ยั่่�งยั่นืุ (sustainable food procurement) ซึ�ง
จะชว่ยหน่วยงานภาครัฐัท่ี่�ต้องม่การัจัดซื�ออาหารั เชน่ โรังเรัย่น โรังพยาบัาล โรังอาหารัของ
หน่วยงานองค์กรัภาครัฐั ให้ซื�อจากแหล่งท่ี่�มก่ารัผู้ลิตอาหารัแบับัยั�งยนื

◊ มูาต้รการทางภาษี ดำาเนินการัใน 2 ลักษณะ คือ (1) ปรับััภาษ่ให้รัาคาอาหารัสะท้ี่อนต้นที่นุ
การัใชท้ี่รัพัยากรัธิรัรัมชาติ การัก่อมลพษิ และการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก และ (2) ลดอัตรัา
การัเก็บัภาษ่มลูค่าเพิ�มสำาหรับััอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ เชน่ ผู้ักผู้ลไมอิ้นที่รัย่์

5 ล่ดีกิ�รส้ญเสียอ�ห�รแล่ะล่ดีขยะเศษอ�ห�ร
สหภาพยโุรัปตั�งเปา้หมายลดปรัมิาณเศ์ษขยะอาหารัท่ี่�มาจากรัา้นค้าปล่กและครัวัเรัอืนลงครัึ�ง

หนึ�งภายในปี ค.ศ์. 2030 ตัวอยา่งมาตรัการัท่ี่�จะถกูนำาไปใช้ เชน่ ที่บัที่วนและแกไ้ขกฎรัะเบ่ัยบัการัให้
ขอ้มลูวันหมดอายขุองสินค้าอาหารัท่ี่�แสดงบันฉลาก ทัี่�งแบับั “วันท่ี่�ควรับัรัโิภคก่อน” (best before 
date) และ “ใชภ้ายในวันท่ี่�” (use-by date) ซึ�งจะชว่ยลดเศ์ษขยะจากอาหารัเนื�องจากการัต่ความ
หรัอืความเข้าใจผู้ิดของผูู้้บัรัโิภค สรัา้งแพลตฟ้อรัม์ EU Platform on Food Losses and Food 
Waste เพื�อให้ข้อแนะนำาสำาหรับัักิจกรัรัมหรัอืมาตรัการัต่าง ๆ แก่ปรัะเที่ศ์สมาชิกท่ี่�สามารัถนำาไป
ปรับััใชเ้พื�อลดการัสญูเส่ยอาหารัและลดเศ์ษขยะอาหารัตลอดรัะยะของห่วงโซอ่าหารัได้

6 ตอ่ต��นำกิล่โกิงอ�ห�ร (food fraud) ตล่อดีทั�งหว่งโซอ่�ห�ร
มาตรัการัหลักคือเชื�อมโยงฐานข้อมูลท่ี่�เก่�ยวข้องจากปรัะเที่ศ์สมาชิกสหภาพยุโรัปเพื�อการั

ที่วนสอบัยอ้นหลัง (traceability) และแจ้งเตือน (alert) รัวมทัี่�งเสรัมิสรัา้งรัว่มมอืรัะหว่างปรัะเที่ศ์
สมาชกิในการัต่อต้านกลโกงอาหารั และเพิ�มศั์กยภาพขององค์กรั European Anti-Fraud Office ซึ�ง
ที่ำาหน้าท่ี่�รับััผิู้ดชอบักรัะบัวนการัสืบัสวนกลโกงที่างอาหารัของสหภาพยโุรัป เมื�อสามารัถต่อต้านกล
โกงที่างอาหารัได้ส่งผู้ลใหร้ัะบับัอาหารัมค่วามยั�งยนืและบัรัรัลผุู้ลความพยายามในการัสรัา้งตลาด
เพย่งหนึ�งเด่ยว (EU single market) เพื�อการัค้าขายรัะหว่างปรัะเที่ศ์สมาชกิในภมูภิาค
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3.3.2 
ปัระเทศมูาเลเซ่ียั่

ถึงแม้มาเลเซ่ยไม่ม่แผู้นแม่บัที่รัะดับัชาติท่ี่�เฉพาะเจาะจงกับัเป้าหมายการัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและยั�งยนื อยา่งไรัก็ตามมาเลเซย่มก่ารักำาหนดเป้าหมายและยทุี่ธิศ์าสตรัช์าติแยกการัดำาเนิน
งานเป็นรัายปรัะเด็นซึ�งครัอบัคลมุเกือบัที่กุผู้ลลัพธิทั์ี่�ง 3 ด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื

ในด้านการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ มาเลเซ่ยม่นโยบัายโภชนาการัฉบัับัท่ี่� 2 National 
Nutritional Policy 2.0 และแปลงจากนโยบัายสู่การัปฏิิบััติท่ี่�รัะบัุใน “แผู้นปฏิิบััติการัรัะดับัชาติ
ด้านโภชนาการั” National Plan of Action for Nutrition in Malaysia (National Coordinating 
Committee on Food and Nutrition, 2016) ล่าสดุเป็นฉบัับัท่ี่� 3 ครัอบัคลมุการัดำาเนินงานช่วง
ปี ค.ศ์. 2016-2025 ในแผู้นปฏิิบััติการัฯ ได้แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับัเป้าหมายและแผู้น
สุขภาพอื�น ๆ ทัี่�งรัะดับัโลก และรัะดับัภูมิภาคอาเซ่ยน รัวมทัี่�งแสดงให้เห็นความเชื�อมโยงกับัแผู้น
รัะดับัชาติอื�น ๆ ท่ี่�เก่�ยวข้องกับัรัะบับัอาหารั ในแผู้นปฏิิบััติการัฯ แบั่งการัดำาเนินงานและกิจกรัรัม
ในแต่ละชว่งวัยของปรัะชากรั ได้แก่ กลุ่มหญงิตั�งครัรัภ์และเด็กที่ารัก กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กวัย
เรัย่น กลุ่มวัยรุัน่ กลุ่มวัยที่ำางาน และกลุ่มวัยผูู้้สงูอาย ุและมย่ทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัดำาเนินงานแบัง่ออกเปน็ 
6 ด้านย่อย ได้แก่ (1) โภชนาการัในแม่และเด็ก (2) ส่งเสรัมิพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ
และวิถ่ช่วิตท่ี่�กรัะฉับักรัะเฉง (active lifestyle) (3) ป้องกันและควบัคุมโรัคขาดโภชนาการั (4) 
ปอ้งกันและควบัคุมโรัคอ้วนและโรัคไม่ติดต่อเรัื�อรังัจากการับัรัโิภคอาหารั (5) ส่งเสรัมิรัะบับัอาหารัท่ี่�
ยั�งยนืเพื�อการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ และ (6) สนับัสนนุอาหารัท่ี่�มค่ณุภาพและปลอดภัย กล่อง 3.1 
แสดงตัวอยา่งมาตรัการัและกิจกรัรัมท่ี่�กำาหนดไวใ้นแผู้นปฏิิบััติการัฯ ในแต่ละด้านของยุที่ธิศ์าสตรั ์
มาตรัการัและกิจกรัรัมเหล่าน่�จำาแนกตามผู้ลลัพธิร์ัะยะยาวของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื 
12 ขอ้ยอ่ยแสดงเปรัย่บัเท่ี่ยบักับัตัวอยา่งของสหภาพยโุรัปและเมอืงโตรัอนโตในตารัาง 3.2

นอกจากเป้าหมายท่ี่�เก่�ยวกับัสุขภาพและโภชนาการัแล้ว ในแผู้นปฏิิบััติการัรัะดับัชาติด้าน
โภชนาการัยงัรัะบัยุทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัดำาเนินงานและกิจกรัรัมครัอบัคลมุถึงความมั�นคงที่างอาหารั ผู้า่น
การัปรัะสานความรัว่มมอืกับักรัะที่รัวงเกษตรัและภาคอตุสาหกรัรัมอาหารั และส่งเสรัมิใหเ้กิดรัะบับั
อาหารัท่ี่�ยั�งยนืเพื�อให้มอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ ซึ�งเป็นปรัะเด็นท่ี่�ถกูกำาหนดไวใ้นแผู้นรัะดับัชาติฉบัับัท่ี่� 
11 ของมาเลเซย่ (11th Malaysia Plan 2016-2020)

สำาหรับัันโยบัายและแผู้นรัะดับัปรัะเที่ศ์ของมาเลเซย่ท่ี่�ตั�งเป้าหมายและกำาหนดยุที่ธิศ์าสตรัด้์าน
ความมั�นคงที่างอาหารัและความยั�งยนืของรัะบับัอาหารัถกูรัะบัไุวใ้นเอกสารัแผู้น ได้แก่ นโยบัายความ
มั�นคงที่างอาหารั (National Food Security Policy) นโยบัายธุิรักิจอาหารัจากเกษตรักรัรัม ฉบับััท่ี่� 
2 (National Agrofood Policy 2.0), นโยบัายโภชนาการั ฉบับััท่ี่� 2 (National Nutritional Policy 
2.0) แผู้นพฒันาชาติฉบับััท่ี่� 12 (12th Malaysia Plan) และ นโยบัายการัปฏิิวัติอตุสาหกรัรัมฉบับััท่ี่� 4 
(the National Fourth Industrial Revolution Policy 4.0) (Ministry of Agriculture and Food 
Industries, 2021) โดยนโยบัายความมั�นคงที่างอาหารั ซึ�งถกูแปลงสูก่ารัปฏิิบัติัผู้า่น National Food 
Security Action Plan 2021-2025 (Ministry of Agriculture and Food Industries of Malaysia, 
2021) เปน็แผู้นปฏิิบัติัการัท่ี่�มจ่ดุมุง่หมายเพื�อใหเ้กิดความมั�นคงที่างอาหารัและรัะบับัอาหารัยั�งยนื
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ในปรัะเที่ศ์มาเลเซย่ เน้นแก้ปญัหาความมั�นคงด้านอาหารั 2 ปรัะเด็น คือ การัปลกูขา้วไดไ้มเ่พย่งพอ
กับัความต้องการัภายในปรัะเที่ศ์ และรัาคาอาหารัท่ี่�เพิ�มสงูขึ�น (Sundaram, Gen, & Khalidi, 2019) 
โดยวางเปา้หมายของแผู้นปฏิิบัติัการัฯ เพื�อใหม้อ่าหารัท่ี่�ปลอดภัยในรัาคาท่ี่�เหมาะสม เพิ�มการัผู้ลิต
อาหารัในปรัะเที่ศ์ ลดการัพึ�งพาการันำาเขา้อาหารัและแรังงานภาคการัเกษตรัจากต่างปรัะเที่ศ์ กำาหนด 
5 ยทุี่ธิศ์าสตรัห์ลักเพื�อบัรัรัลตุามเป้าหมาย ได้แก่ (1) เพิ�มการัใชเ้ที่คโนโลยเ่พื�อการัผู้ลิตอาหารัใน
ภาคการัเกษตรั (2) เสรัมิพลังการัศึ์กษาวิจัย (3) เพิ�มปรัะสิที่ธิภิาพการัจัดเก็บัและใช้ข้อมูลความ
ปลอดภัยอาหารั และ (4) ขยายผู้ลความรัว่มมอืและเสรัมิธิรัรัมาภิบัาลการัปรัะสานงานรัะหว่างหน่วย
งานและองค์กรั สำาหรับััตัวอยา่งมาตรัการัหรัอืโปรัแกรัมรัะดับัปรัะเที่ศ์ของมาเลเซย่ท่ี่�ดำาเนินการัเพื�อ
บัรัรัลเุป้าหมายการัมอ่าหารัมั�นคงและยั�งยนืภายใต้แผู้นปฏิิบััติการัฯ แสดงในตารัาง 3.2

 กล่่อง 3.1 ต้ั้วอย�างมุ่าตั้รการและกิจุกรรมุ่ในัแผู้นัปฏิิบ้ติั้การระด้บชุาติั้ด้านัโภชุนัาการ

ของประเทั้ศมุ่าเลเซึ่้ย ฉบ้บท้ั้� 3 ค.ศ. 2016-2025  

(1) ด้ีานุโภชนุาการแมู�และเด็ีก

ช�วุงต่้�งคุรรภ์

 • เฝุ่้ารัะวังรัะดับัไอโอด่นในปัสสาวะของหญงิตั�งครัรัภ์ในพื�นท่ี่�ตามปรัะกาศ์เป็นเขตควบัคมุ

 • พฒันาคอรัส์และเอกสารัอบัรัมสำาหรับััการัใหอ้าหารัเพื�อรักัษาหญงิตั�งครัรัภ์ท่ี่�เปน็โรัคเบัาหวาน ภาวะที่พุโภชนาการั 
เลือดจาง และความดันโลหิตสงู

 • ให้บัรักิารัแจ้งเตือนผู้า่นขอ้ความที่างโที่รัศั์พท์ี่หรัอืแอพพลิเคชั�นบันโที่รัศั์พท์ี่มอืถือกับัหญงิตั�งครัรัภ์ที่กุคนก่อนการั
คลอดเพื�อให้รับััปรัะที่านยาบัำารุังโลหิต

ช�วุงใหนุ้มูบุต้ร

 • จัดหามมุให้นมแมต่ามอาคารัสถานท่ี่�สาธิารัณะ เชน่ ห้างสรัรัพสินค้า อาคารัพกัผูู้โ้ดยสารั

 • ผู้ลักดันให้นำาแนวปฏิิบััติการัการัจัดสถานท่ี่�ที่ำางานท่ี่�เป็นมติรักับัแมใ่ห้นมบัุตรัไปใชใ้นภาคธุิรักิจเอกชน

 • ให้นม full cream กับัแมเ่ล่�ยงลกูท่ี่�มฐ่านะยากจน (รัายได้ < 2,000 รังิกิตต่อเดือน) และมน่ำาหนักตำากว่าเกณฑ์ 

(2) ด้ีานุสุ�งเสุรมิูพฤติ้กรรมูการบรโิภคุที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและวิุถีึชีวิุต้ที�กระฉ่บกระเฉง

 • ออกกฎขอ้บังัคับัสำาหรับััการัออกใบัอนญุาตปรัะกอบักิจการัของสถานรับััเล่�ยงเด็กต้องผู้า่นการัตรัวจสอบัเมนอูาหารั
ท่ี่�ด่ต่อสขุภาพก่อน

 • เพิ�มความเข้มงวดการัปฏิิบััติตามข้อบัังคับัห้ามขายเครัื�องดื�มและอาหารัท่ี่�ไม่ด่ต่อสุขภาพให้เด็กรัอบัโรังเรัย่นใน
รัศั์ม ่40 เมตรั

 • บังัคับัใชข้อ้กำาหนดหา้มที่ำาการัตลาดอาหารัเครัื�องดื�มท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพกับัเด็กผู้า่นสื�อแผู้น่ปา้ยโฆษณาท่ี่�ติดกลาง
แจ้งหรัอืตามรัา้นค้ารัอบัโรังเรัย่นในรัศั์ม ่50 เมตรั

 • ที่บัที่วนเนื�อหาท่ี่�เก่�ยวกับัโภชนาการัในหลักสตูรัการัเรัย่นการัสอนของนักเรัย่น

 • ส่งเสรัมิให้เกิดโรังอาหารัสขุภาพด่สำาหรับััสถานศึ์กษาในรัะดับัอดุมศึ์กษา

 • ตรัวจสอบัการัปฏิิบัติัตามขอ้บังัคับัโรังอาหารัสขุภาพด่สำาหรับััสถานท่ี่�รัาชการัใหบ้ัรักิารัด้านสขุภาพ และโรังพยาบัาล
ทัี่�งของรัฐัและเอกชน

 • ให้ความรูักั้บัภาคปรัะชาชนผู้่านสื�อเที่คโนโลยดิ่จิทัี่ล เชน่ แอพพลิเคชั�น MyNutriDiari

 • เพิ�มเกณฑ์ด้านโภชนาการัเขา้ไปในหลักเกณฑ์การัจัดซื�ออาหารัปรุังสกุสำาหรับััหน่วยงานภาครัฐั
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(3) ด้ีานุปั้องก่นุและคุวุบคุมุูโรคุข้าดีโภชนุาการ

 • นำาขอ้บัังคับัสู่การัปฏิิบััติการัเติมธิาตเุหล็กและกรัดโฟ้ลิกในแป้งสาล่

 • ให้สารัเสรัมิธิาตุเหล็กและกรัดโฟ้ลิกกับัเด็กรัะดับัมัธิยมศึ์กษา (อายุ > 15 ปี) ในพื�นท่ี่�ท่ี่�พบัว่าปรัะชากรัขาดสารั
อาหารักลุ่มน่�

 • ให้เงินหรัอือาหารักับัปรัะชากรักลุ่มเปรัาะบัางเพื�อลดปัญหาสุขภาพท่ี่�เก่�ยวกับัโภชนาการั เช่น กลุ่มเด็กนักเรัย่น
ท่ี่�มาจากครัอบัครัวัยากจน

 • พฒันาเอกสารัคู่มอืมาตรัฐานการัปฏิิบััติงาน (Standard Operation Procedure) สำาหรับััจัดการัด้านโภชนาการั
เพื�อเสรัมิสารัอาหารัในชว่งเกิดภัยพบิััติและภาวะฉกุเฉิน

(4) ด้ีานุปั้องก่นุและคุวุบคุมุูโรคุอ้วุนุและโรคุไมู�ติ้ดีต้�อเรื�อรง่จากการบรโิภคุอาหาร

 • พัฒนานโยบัายส่งเสรัมิให้ม่การันำาค่าดัชน่มวลกาย (body mass index, BMI) ท่ี่�มาใช้เป็นส่วนหนึ�งของเกณฑ์
การัปรัะเมนิปรัะสิที่ธิภิาพการัที่ำางานทัี่�งในหน่วยงานภาครัฐัและเอกชน

 • ห้ามโฆษณาที่างโที่รัทัี่ศ์น์อาหารัและเครัื�องดื�มท่ี่�มน่ำาตาล เกลือ และไขมนัสงูสำาหรับััเด็ก

 • กำาหนดให้ผูู้้ปรัะกอบัการัธุิรักิจรับััจัดอาหารัตามงานเล่�ยง/ปรัะชุมเข้ารับััการัอบัรัมอาหารังานเล่�ยงท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
ก่อนท่ี่�จะยื�นขอใบัอนญุาต

 • ที่ำาข้อตกลงกับับัรัษัิที่อาหารัฟ้าสต์ฟู้้ดตามความสมัครัใจเพื�อลดขนาดหน่วยบัรัโิภค (serving size) หรัอืจำากัด
ปรัมิาณการัเติมอาหารัเครัื�องดื�มแบับัไมจ่ำากัด (refill)

 • บัังคับัใชข้อ้กำาหนดสำาหรับััเครัื�องขายขนมเครัื�องดื�มอัตโนมติัเพื�อให้มร่ัายการัสินค้าท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ

(5) ด้ีานุสุ�งเสุรมิูระบบอาหารที�ยั่่�งยั่นืุเพื�อการมูีอาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพ

 • ผู้ลักดันการัจัดตั�งสวนผู้ักชมุชน

 • ผู้ลักดันการัผู้ลิตผู้ักและผู้ลไมภ้ายในท้ี่องถิ�น

 • ยกเว้นภาษ่สินค้าและบัรักิารั (GST) สำาหรับััสินค้าธิญัพชืไมข่ดัส่ท่ี่�ได้รับััการัรับััรัองโลโก้อาหารัที่างเลือกเพื�อสขุภาพ
ด่ (Healthier Choice Logo)

 • จัดที่ำานโยบัายเพื�อลดขยะเศ์ษอาหารั

 • ส่งเสรัมิการับัรัโิภคพชืพื�นเมอืงท่ี่�ถกูละเลย (underutilized crop) เชน่ เงาะ pulasan

 • เพิ�มจำานวนรัา้นมร่ัาคายติุธิรัรัม Fair Price Shop ท่ี่�จำาหน่ายอาหารั

(6) ด้ีานุอาหารที�มูีคุณุภาพและปัลอดีภ่ยั่

 • ให้ความรูักั้บัผูู้้บัรัโิภคเก่�ยวกับัฉลากโภชนาการั

 • สนับัสนนุการัแสดงค่าพลังงานท่ี่�ฉลากหน้าบัรัรัจภัุณฑ์อาหารัแบับัสมคัรัใจ



3.3.3  เมูืองโต้รอนุโต้ 
ปัระเทศแคุนุาดีา

โตรัอนโตเป็นเมืองแรักในปรัะเที่ศ์แคนาดาท่ี่�จัดที่ำากฎบััตรัอาหารั (Food Charter) ขึ�นในปี 
ค.ศ์. 2001 กฎบัตัรัอาหารัเปน็ถ้อยแถลงรัว่มจากหลายภาคส่วนท่ี่�แสดงเจตนาของการัมร่ัะบับัอาหารั
ท่ี่�ยั�งยนืในรัะดับัเมอืง สำาหรับััท่ี่�โตรัอนโต การัรัา่งกฎบััตรัอาหารัฉบัับัน่�เป็นการัที่ำางานรัว่มกันทัี่�งจาก
ภาคปรัะชาสังคมผู่้านเครัอืข่ายของกลุ่มต่าง ๆ ท่ี่�ม่ความสนใจด้านอาหารั และองค์กรัธุิรักิจ โดย
กฎบััตรัน่�ได้ผู้่านความเห็นชอบัจากสภาเมืองโตรัอนโต ซึ�งเป็นภาครัฐัท้ี่องถิ�น กฎบััตรัอาหารัน่�มจ่ดุ
ปรัะสงค์เพื�อให้ที่กุคนท่ี่�อาศั์ยในเมอืงปรัาศ์จากความหิวโหยซึ�งถือเป็นสิที่ธิขิั�นพื�นฐานของพลเมอืง

ในปัจจบุันัเมอืงโตรัอนโตมก่ารัจัดที่ำายทุี่ธิศ์าสตรัอ์าหารัรัะดับัเมอืง คือ Toronto Food Strategy 
(Toronto Public Health, 2010) ซึ�งจัดที่ำาขึ�นโดยใชก้ฎบััตรัอาหารัเป็นพื�นฐาน และมผู่้ลบัังคับัใช้
ตั�งแต่ป ีค.ศ์. 2010 ตั�งเป้าหมาย “inspire action toward a health-focused food system” เพื�อ
ใหเ้มอืงมร่ัะบับัอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ในยทุี่ธิศ์าสตรัป์รัะกอบัด้วย 6 ด้าน ดังน่�สนับัสนนุให้
เกิดชมุชนท่ี่�เป็นมติรักับัอาหารั (support food-friendly neighborhoods)

◊ ที่ำาให้อาหารัเป็นศ์ูนย์กลางของเศ์รัษฐกิจเข่ยว (make food a centerpiece of the new 
green economy)

◊ ขจัดความหิวโหย (eliminate hunger)
◊ ให้อำานาจกับัชาวเมืองด้วยการัเพิ�มทัี่กษะและให้ข้อมูลด้านอาหารั (empower residents 

with food skills and information)
◊ เชื�อมต่อพื�นท่ี่�ในเมอืงและนอกเมอืงด้วยอาหารั (connect city and countryside through 

food)
◊ หยั�งรัากวิธิคิ่ดเชงิรัะบับัอาหารัเข้าไปอยูใ่นการับัรัหิารัเมือง (embed food system thinking 

in City government)

ภายใต้ Toronto Food Strategy น่�มม่าตรัการัแที่รักแซงต่าง ๆ ซึ�งดำาเนินการัในรูัปแบับัของ
โครังการั โดยโครังการัเหล่าน่�สามารัถนำาไปสู่การับัรัรัลุผู้ลลัพธิร์ัะยะยาวเพื�อการัม่อาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและยั�งยืน ดังแสดงในตารัาง 3.2 แต่ละโครังการัม่รัายละเอ่ยดโดยสังเขป ดังน่� (Toronto 
Public Health, 2018)
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1 แผู้นำที�กิ�รเข��ถึงึอ�ห�ร (Food Access Mapping)
ม่การัจัดที่ำาแผู้นท่ี่�เพื�อแสดงสถานท่ี่�หรัอืจุดต่าง ๆ ท่ี่�สามารัถเข้าถึงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพใน

รัาคาเหมาะสมซึ�งกรัะจายอยูต่ามชมุชนต่าง ๆ ทัี่�วทัี่�งเมอืงได้ (ตัวอยา่งของแผู้นท่ี่�แสดงดังรูัป 3.2) 
โดยในแผู้นท่ี่�ตัวอยา่งแสดงจดุของ (1) รัา้นอาหารัปล่กอาหารั แที่นด้วยจดุส่มว่ง (2) พื�นท่ี่�เกษตรัใน
เมอืงแสดงในแผู้นท่ี่�แที่นด้วยจดุส่เขย่ว โดยมเ่ส้นส่เที่าแสดงขอบัเขตวอรัด์ (Ward) ซึ�งเปน็หน่วยยอ่ย
แบัง่เขตการัปกครัองรัะดับัท้ี่องถิ�น นอกจากจดุท่ี่�แสดงในแผู้นท่ี่�ตัวอยา่งแล้ว ในแผู้นจรังิยงัสามารัถ
แสดงตำาแหน่งสถานท่ี่�ปรัะเภที่อื�นท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารั อาทิี่เชน่ ตลาดจำาหน่ายอาหารั โปรัแกรัมอาหารั
สำาหรับััเด็ก และสวนผู้ักของชมุชน เป็นต้น โดยสถานท่ี่�เหล่าน่�สามารัถเรัย่กดตูามแต่ละ Ward ได้ 
เพื�อให้ผูู้้เก่�ยวข้องสามารัถวิเครัาะห์ถึงความหนาแน่นของสถานท่ี่�เก่�ยวข้องกับัอาหารัเหล่าน่� และ
หากม่สถานท่ี่�ปรัะเภที่ใดท่ี่�อาจจะไม่เพ่ยงพอต่อความต้องการัของคนในชุมชน จะได้ดำาเนินการั
จัดหาหรัอืเพิ�มการัให้บัรักิารักับัคนในพื�นท่ี่�นั�น ๆ ได้

2 โคำรงกิ�รจ��งง�นำในำภ�คำธุ์รกิจิอ�ห�ร (Community Food Works)
โครังการัน่�เป็นการัที่ำางานรัว่มกันรัะหว่างท่ี่มดำาเนินการัยุที่ธิศ์าสตรัอ์าหารัและแผู้นกต่าง ๆ 

ของเที่ศ์บัาลเมืองโตรัอนโต ได้แก่ แผู้นกจัดหางานและบัรักิารัสังคม แผู้นกพัฒนาเศ์รัษฐกิจและ
สังคม แผู้นกการัเงินและงานบัรัหิารั ผูู้้ตรัวจการัสาธิารัณสุข นักโภชนาการั และหน่วยงานธุิรักิจ
เอกชน เพื�อรัว่มจัดอบัรัมเก่�ยวกับัความปลอดภัยด้านอาหารั ความรัอบัรูัด้้านอาหารั และทัี่กษะเก่�ยว
กับัอาหารัท่ี่�สามารัถนำาไปใช้ปรัะกอบัอาช่พได้ โดยเป้าหมายของผูู้้เข้ารับััการัอบัรัมเป็นปรัะชากรั

รา้นค้าปลีกอาหาร

พื้นท่ีเกษตรในเมือง

ขอบเขตวอรด์ในเมืองโตรอนโต

 รููป 3.2 ต้ั้วอย�างแผู้นัท้ั้�การเข้าถึงอาหารแสืดงสืถานัท้ั้�ตั้�าง ๆ ท้ั้�เก้�ยวก้บอาหาร 

ในัเมุ่ืองโตั้รอนัโตั้

ท้ั้�มุ่า: https://tfpc.to/food-by-ward
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กลุ่มเปรัาะบัาง (marginalized communities) นอกจากน่�เพื�อใหผูู้้้ท่ี่�ผู้า่นการัอบัรัมสามารัถหางาน
ได้ เที่ศ์บัาลโตรัอนโตได้ออกขอ้บังัคับัใหร้ัา้นขายอาหารัและเครัื�องดื�มต้องจ้างผูู้้ท่ี่�ได้ปรัะกาศ์น่ยบัตัรั
จากการัอบัรัมน่�อย่างน้อย 1 คน เพื�อที่ำาหน้าท่ี่�เป็นผูู้้ควบัคุมดูแลสถานปรัะกอบัการัเหล่านั�น และ
เนื�องจากโครังการันำารัอ่งน่�ดำาเนินการัรัว่มกันโดยหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนท่ี่�เป็นรัา้น
อาหารั ที่ำาใหส้ามารัถปรัะหยดัค่าใชจ่้ายจากการัขอใชเ้ครัื�องมอื อปุกรัณ์ และสถานท่ี่� และสามารัถ
จัดการัอบัรัมไดโ้ดยท่ี่�ผูู้้เขา้อบัรัมไมต้่องเส่ยค่าธิรัรัมเน่ยม

3 แพล่ตฟอร์มออนำไล่นำก์ิ�รเข��ถึงึอ�ห�ร FoodReach
FoodReach เป็นแพลตฟ้อรัม์ออนไลน์ท่ี่�หน่วยงานหรัอืองค์กรั เชน่ โรังเรัย่น บัรัษัิที่ สามารัถ

สั�งซื�ออาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพในรัาคาขายส่งจากผูู้้ผู้ลิตท่ี่�เป็นสมาชิกแพลตฟ้อรัม์ออนไลน์น่� พรัอ้ม
ด้วยบัรักิารัจัดส่งถึงท่ี่�โดยไม่เส่ยค่าขนส่ง นอกจากน่� FoodReach ยังจำาหน่ายวัตถุดิบัอาหารั
ให้กับัโครังการั Creating Health Plus ของเที่ศ์บัาลเมืองโตรัอนโตซึ�งตั�งจุดแจกอาหารัให้กับั
คนไรับ้ั้านกรัะจายอยูต่ามท่ี่�ต่าง ๆ ของเมอืง

4 ตล่�ดีอ�ห�รเพื�อสุขภ�พเคำล่ื�อนำที� (Mobile Good Food Market)
เป็นตลาดท่ี่�ไมแ่สวงหาผู้ลกำาไรั ลักษณะเป็นรัถเคลื�อนท่ี่�ซึ�งบัรัรัที่กุอาหารัและวัตถดิุบัอาหารั

ออกไปจำาหน่ายให้กับัชมุชนท่ี่�มร่ัายได้น้อย โดยเฉพาะชมุชนท่ี่�ส่วนใหญเ่ปน็ผูู้้สงูอายอุาศั์ยอยู ่อาหารั
และวัตถดิุบัท่ี่�จัดจำาหน่ายมค่ณุภาพสงูแต่ขายในรัาคาท่ี่�ไมแ่พงจนเกินไป

5 ซุปเปอร์ม�ร์เกิต็เพื�อสังคำม (Social Supermarket)
อาหารัซึ�งไมส่ามารัถจำาหน่ายได้ (surplus food) จากรัา้นค้าปล่ก รัา้นอาหารั หรัอืคาเฟ้ ่ด้วย

เหตผุู้ลบัางปรัะการั เช่น ใกล้หมดอาย ุมค่วามผิู้ดพลาดของบัรัรัจภัุณฑ์ผู้ดิปรัะเภที่ หรัอืเป็นอาหารั
ท่ี่�จำาหน่ายไมห่มด อาหารัเหล่าน่�ซึ�งยงัคงมค่ณุภาพด่ถกูนำามาจำาหน่ายในรัาคาถกูให้กับัชมุชนผูู้้ท่ี่�ม่
รัายได้น้อย นอกจากจะที่ำาใหผูู้้ท่้ี่�มร่ัายได้น้อยได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพยงัเปน็การัลดเศ์ษขยะ
อาหารัได้อ่กที่างหนึ�งด้วย

6 เกิษตรกิรรมในำเมอืง (Urban Agriculture)
ในโตรัอนโตม่การัที่ำาเกษตรัในเมืองหลายรูัปแบับั ทัี่�งสวนผู้ักชุมชน และสวนผู้ักบันหลังคา

อาคารั
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3.4  ม�ตรกิ�รกิ�รดีำ�เนำนิำง�นำ ในำประเทศไทย 
ที�เกิี�ยวข�องกิบัอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ

3.4.1 
แผู้นุและยั่ทุธศาสุต้รร์ะด่ีบชาติ้

การัดำาเนินงานของปรัะเที่ศ์ไที่ยเพื�อใหบ้ัรัรัลเุป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืถกูรัะบุั
ภายใต้แผู้นยุที่ธิศ์าสตรัช์าติ 20 ปี กรัอบัยุที่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัด้านอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย และ
แผู้นพฒันาเศ์รัษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังได้กล่าวแล้วในบัที่ท่ี่� 1

ภายใต้กรัอบัยุที่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ยซึ�งเป็นแผู้นแม่บัที่ด้านอาหารั
ของปรัะเที่ศ์ได้กำาหนดยทุี่ธิศ์าสตรั ์4 ด้าน คือ (1) ความมั�นคงด้านอาหารั (2) คณุภาพและความ
ปลอดภัย (3) อาหารัศึ์กษา และ (4) การับัรัหิารัจัดการั โดยในแต่ละยทุี่ธิศ์าสตรัย์งัมก่ลยทุี่ธิย์อ่ย
แสดงดังกล่อง 3.2 (สำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัแห่งชาติ, 2561)

นอกจากยทุี่ธิศ์าสตรัแ์ละกลยทุี่ธิต์ามท่ี่�รัะบัไุวใ้นแผู้นรัะดับัชาติรัะดับัท่ี่� 1 และ 2 เพื�อใหป้รัะเที่ศ์
มอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืแล้ว ยงัมแ่ผู้นปฏิิบัติัการัรัะดับัหน่วยงานของภาครัฐัส่วนกลาง ซึ�ง
เปน็แผู้นรัะดับัท่ี่� 39 ท่ี่�นำาไปสูก่ารับัรัรัลผุู้ลลัพธิด้์านต่าง ๆ ของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื ตัวอยา่ง
เช่น ในด้านสุขภาพม่แผู้นปฏิิบััติการัด้านโภชนาการัรัะดับัชาติ พ.ศ์. 2562-2566 (กรัมอนามัย, 
2562) ของกรัมอนามัย กรัะที่รัวงสาธิารัณสุข ซึ�งได้นำายุที่ธิศ์าสตรัท่์ี่� 3 อาหารัศึ์กษา ของกรัอบั
ยุที่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัอาหารัแห่งชาติ ฉบัับัท่ี่� 2 มาเพิ�มเติมรัายละเอ่ยดของมาตรัการักิจกรัรัม
เพื�อนำาไปสู่การัขบััเคลื�อน ในด้านผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อมส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัมลพษิท่ี่�เกิดจากการัที่ำา
เกษตรักรัรัม การัลดการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก การัจำากัดการัใชพ้ลาสติกสำาหรับัับัรัรัจภัุณฑ์อาหารั 
มาตรัการัและกิจกรัรัมถกูรัะบัอุยูใ่นแผู้นจัดการัคณุภาพสิ�งแวดล้อม ซึ�งเปน็แผู้นด้านสิ�งแวดล้อมรัะดับั
ปรัะเที่ศ์ ฉบัับัปจัจบุันัมร่ัะยะเวลาดำาเนินการัในชว่ง พ.ศ์. 2560-2565 มก่รัะที่รัวงที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติ
และสิ�งแวดล้อมเป็นหน่วยงานรับััผู้ิดชอบัหลักในการัดำาเนินงานตามแผู้น ส่วนด้านท่ี่�เก่�ยวข้องกับั
ความปลอดภัยของอาหารัท่ี่�เกิดจากการัปนเป้� อนสารัเคมก่ำาจัดแมลงศั์ตรูัพชื มาตรัการักิจกรัรัมส่วน
หนึ�งถกูรัะบัอุยูใ่นแผู้นปฏิิบัติัการัด้านเกษตรัอินที่รัย่ ์รัา่งฉบับััล่าสดุมก่รัอบัเวลาในชว่ง พ.ศ์. 2566-
2570 ดำาเนินการัโดยคณะกรัรัมการัพฒันาเกษตรัอินที่รัย่แ์ห่งชาติ มก่รัะที่รัวงเกษตรัและสหกรัณ์
เป็นหน่วยงานหลักท่ี่�ขับัเคลื�อน เป็นต้น จึงเห็นได้ว่าการัท่ี่�จะสามารัถบัรัรัลเุป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพและยั�งยนืจำาเปน็ท่ี่�ต้องบัรูัณาการัการัที่ำางานของหน่วยงานภาครัฐัจำานวนมาก ตามเอกสารั

9 ตามมติคณะรัฐัมนตรัล่งวันท่ี่� 4 ธินัวาคม พ.ศ์. 2560 ได้จัดแบ่ังแผู้นรัะดับัชาติออกเป็น 3 รัะดับั ระด่ีบที� 1 เรัย่กว่า 
“ยทุี่ธิศ์าสตรัช์าติ” เป็นหมดุหมายการัพัฒนาปรัะเที่ศ์ในรัะยะยาว ในปัจจบุันัมก่รัอบัรัะยะเวลา 20 ปี รัะหว่างปี พ.ศ์. 2560-
2579 ระด่ีบที� 2 ได้แก่ แผู้นแมบ่ัที่ภายใต้ยทุี่ธิศ์าสตรัช์าติ แผู้นการัปฏิิรูัปปรัะเที่ศ์ในด้านต่าง ๆ แผู้นพฒันาเศ์รัษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ และนโยบัายและแผู้นรัะดับัชาติว่าด้วยความมั�นคงแหง่ชาติ และระด่ีบที� 3 เป็นแผู้นรัะดับัปฏิิบัติัด้านต่าง ๆ 
เพื�อสนับัสนนุการัดำาเนินงานของแผู้นรัะดับัท่ี่� 1 และ 2

67



68

กล่่อง 3.2  กลยุทั้ธย์�อยในัแตั้�ละยุทั้ธศาสืตั้รข์องกรอบยุทั้ธศาสืตั้ร ์

การจุ้ดการด้านัอาหารของประเทั้ศไทั้ย ฉบ้บท้ั้� 2

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 1 คุวุามูมู่�นุคุงด้ีานุอาหาร

(1) เรัง่รัดัปฏิิรูัปการัถือครัองท่ี่�ดินและการัคุ้มครัองพื�นท่ี่�การัเกษตรั
(2) จัดการัที่รัพัยากรันำาและดิน เพื�อการัเกษตรัและป่าชมุชน
(3) พฒันานโยบัายการัส่งเสรัมิการัผู้ลิตสินค้าเกษตรัเพื�อความมั�นคงด้านอาหารัและโภชนาการัและเกื�อ

หนนุความมั�นคงด้านพลังงาน
(4) พฒันาปรัะสิที่ธิภิาพการัผู้ลิตอาหารั
(5) สรัา้งแรังจงูใจในการัที่ำาการัเกษตรั และเพิ�มจำานวนเกษตรักรัรุัน่ใหม่
(6) ส่งเสรัมิการัเขา้ถึงอาหารัในรัะดับัท้ี่องถิ�น ชมุชน และครัวัเรัอืน
(7) ปรับััปรุังและพฒันารัะบับั โลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรัและอาหารัเพื�อรัองรับััสถานการัณ์ความมั�นคงด้าน

อาหารัทัี่�งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
(8) สรัา้งความรัว่มมอืรัะหว่างภาครัฐั เอกชน ชมุชนและภาคปรัะชาชนในการัรักัษาความมั�นคงด้านอาหารั 
(9) วิจัยและพฒันาเที่คโนโลยแ่ละนวัตกรัรัมตลอดห่วงโซอ่าหารั

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 2 คุณุภาพและคุวุามูปัลอดีภ่ยั่

(1) สรัา้งมาตรัฐานด้านความปลอดภัยอาหารัให้เป็นมาตรัฐานเด่ยวและส่งเสรัมิการับัังคับัใช้
(2) พฒันาการัผู้ลิตสินค้าเกษตรัขั�นต้นให้มค่ณุภาพสงู ปลอดภัยและคณุค่าที่างโภชนาการัเพิ�มขึ�น
(3) เสรัมิสรัา้งความเขม้แขง็ภาคการัผู้ลิตในรัะดับัชมุชนและท้ี่องถิ�นเพื�อป้องกันการัสญูเส่ยและเพิ�มมลูค่าให้

กับัผู้ลผู้ลิตด้วยคณุภาพรัะดับัพรัเ่มย่ม
(4) เสรัมิสรัา้งความเขม้แขง็ภาคการัผู้ลิตในรัะดับัอตุสาหกรัรัมที่กุรัะดับัไปสู่อตุสาหกรัรัมท่ี่�ขบััเคลื�อนด้วย

เที่คโนโลยแ่ละนวัตกรัรัม
(5) ส่งเสรัมิการัค้าและการัตลาดผู้ลิตภัณฑ์มาตรัฐานทัี่�งท่ี่�มาจากการัผู้ลิตในรัะดับัชมุชนและอตุสาหกรัรัม
(6) เสรัมิสรัา้งความเขม้แขง็ในการัควบัคมุคณุภาพและความปลอดภัยของอาหารัของปรัะเที่ศ์

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 3 อาหารศึกษา

(1) ส่งเสรัมิพฤติกรัรัมการับัรัโิภคท่ี่�เหมาะสมตามบัรับิัที่ของบัุคคลและชมุชนเพื�อโภชนาการัและสขุภาวะท่ี่�ด่
(2) ส่งเสรัมิให้เกิดความรัว่มมอื และบัูรัณาการัของหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวขอ้งที่กุภาคส่วนในเรัื�องอาหารัศึ์กษา
(3) สนับัสนนุให้มก่ารัวิจัยท่ี่�สามารัถนำาไปปรัะยกุต์ใชด้้านอาหารั โภชนาการัและสขุภาพได้
(4) ให้มก่ารัจัดการัองค์ความรูัใ้นเรัื�องอาหารัศึ์กษา และเผู้ยแพรัค่วามรูัท้ี่กุรูัปแบับัอยา่งต่อเนื�อง
(5) ส่งเสรัมิให้ผูู้้ผู้ลิตอาหารั และชมุชนมค่วามรูัด้้านอาหารัศึ์กษาอยา่งเหมาะสม

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 4 การบรหิารจ่ดีการ

(1) ปรับััปรุังและเสรัมิความเขม้แขง็โครังสรัา้งองค์กรัในห่วงโซ่
(2) พฒันาและปรับััปรุังกฎหมายในห่วงโซ่
(3) การัพฒันาฐานขอ้มลูและการัจัดการั



กรัอบัยุที่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ยฉบัับัท่ี่� 2 ได้รัะบัุรัายชื�อหน่วยงานท่ี่�เก่�ยวข้อง
กับัการัดำาเนินงานสำาหรับััยุที่ธิศ์าสตรัค์วามมั�นคงที่างอาหารั ม่กรัะที่รัวงท่ี่�เก่�ยวข้องทัี่�งหมดมาก
ถึง 15 กรัะที่รัวง ด้วยกัน

หากพจิารัณาถึงมาตรัการัแที่รักแซงหรัอืเครัื�องมอืที่างนโยบัายท่ี่�ได้มก่ารันำามาใชเ้พื�อจัดการั
ปรับััเปล่�ยนสภาพแวดล้อมที่างอาหารัของปรัะเที่ศ์ไที่ย ผู้ลจากการัศึ์กษาของ Phulkerd และคณะ 
(Phulkerd, Vandevijvere, Lawrence, Tangcharoensathien, & Sacks, 2017) ซึ�งวิเครัาะห์
มาตรัการัในปรัะเที่ศ์ไที่ยท่ี่�ถกูนำาไปใชก่้อนป ีพ.ศ์. 2558 ซึ�งส่งผู้ลต่อสภาพแวดล้อมอาหารั โดยการั
จำาแนกปรัะเภที่มาตรัการัตาม INFORMAS ออกเปน็ 7 ด้าน ตามท่ี่�อธิบิัายไว้แล้วในหวัขอ้ 3.1.2 แสดง
ใหเ้หน็ว่ายงัมม่าตรัการัหรัอืเครัื�องมอืที่างนโยบัายจำานวนหนึ�งซึ�งถึงแมม้ห่ลักฐานบ่ังช่�ถึงปรัะสิที่ธิผิู้ล
ท่ี่�ด่แต่ยงัไมไ่ด้ถกูนำามาใชใ้นปรัะเที่ศ์ไที่ยแสดงตามตารัาง 3.3 ดังนั�นองค์กรัหรัอืผูู้้ที่ำางานเก่�ยวข้อง
ท่ี่�ผู้ลักดันให้เกิดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืสามารัถพิจารัณาเลือกใชม้าตรัการัเครัื�องมอืเหล่าน่�
เพิ�มเติมได้ ซึ�งอาจจะนำาไปสู่การัเกิดผู้ลด่ท่ี่�ชว่ยเปล่�ยนแปลงใหเ้กิดสภาพแวดล้อมที่างอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพมากยิ�งขึ�น ทัี่�งน่�หลังจากปี พ.ศ์. 2558 มบ่ัางมาตรัการัท่ี่�ถกูนำามาใชเ้พิ�มเติม ได้แก่ หา้มโฆษณา
อาหารัสำาหรับััเด็กในพื�นท่ี่�บัรัเิวณใชจั้ดกิจกรัรัมสำาหรับััเด็ก โดยการับังัคับัใชพ้รัะรัาชบัญัญติัควบัคมุ
การัส่งเสรัมิการัตลาดอาหารัสำาหรับััที่ารักและเด็กเล็ก พ.ศ์. 2560 (พ.รั.บั. นมผู้ง) ซึ�งนอกจากห้าม
โฆษณาอาหารัสำาหรับััที่ารักแล้วยงัห้ามส่งเสรัมิการัตลาดโดยการัลด แลก แจก แถมนมผู้งสตูรั 1 
และ 2 ให้แม่หลังคลอดโดยเฉพาะตามโรังพยาบัาลอ่กด้วย และการัปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัท่ี่�เกิดจากขอ้
ตกลงที่างการัค้า Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership 
(CPTPP) ซึ�งมก่ารัวิเครัาะหผ์ู้ลกรัะที่บัต่อเกษตรักรัรัายยอ่ยและพนัธุิพ์ชืของไที่ยท่ี่�เกิดจากขอ้ตกลง

3.4.2 
แผู้นุอาหารเพื�อสุขุ้ภาวุะ สุสุสุ.

นอกจากแผู้นและมาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�ดำาเนินการัโดยหน่วยงานภาครัฐัแล้ว ยังม่ สสส. ซึ�ง
ม่บัที่บัาที่ด้านการัส่งเสรัมิสุขภาพจากการัปรัะสานงานรัว่มกันของภาค่เครัอืข่ายทีุ่กภาคส่วน ทัี่�ง
จากหน่วยงานของรัฐั องค์กรัปกครัองส่วนท้ี่องถิ�น องค์กรัอาสาสมัครั ภาคปรัะชาชน ภาคเอกชน 
สถาบัันการัศึ์กษา หนึ�งในเป้าหมายเชงิยทุี่ธิศ์าสตรัข์อง สสส. ในชว่ง พ.ศ์. 2565-25674 ค่อ “เพื่ิ�มี
สุ่ดสุ่วนการบรโิภคอาหารเพื่่�อสุขุภาพื่อยา่งสุมีดลุ” และเพื�อใหบ้ัรัรัลเุปา้หมายใชแ้ผู้นอาหารัเพื�อสขุ
ภาวะเป็นกลไกขบััเคลื�อน(สำานักงานกองที่นุสนับัสนนุการัสรัา้งเสรัมิสขุภาพ, 2564a) ภายใต้แผู้น
อาหารัเพื�อสขุภาวะ ได้กำาหนดยทุี่ธิศ์าสตรัก์ารัดำาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) สรัา้งความรัอบัรูัด้้าน
อาหารัเพื�อสุขุภาวะ เกิดพลเมอืงอาหารัและชุมชนอาหารั (2) สรัา้งสภาพแวดล้อมอาหารัท่ี่�เอื�อต่อ
การับัรัโิภคอาหารัเพื�อสุขุภาวะ (3) ส่งเสรัมิรัะบับัเศ์รัษฐกิจอาหารัชุมุชนและเครัอืขา่ยคุ้มครัองที่าง
สังคม และ (4) ส่งเสรัมิการัขับัเคลื�่อนนโยบัายและกฎหมาย ในแต่ละยุที่ธิศ์าสตรัไ์ด้วางแนวที่าง
การัดำาเนินงานเพื�อสนับัสนนุการัที่ำางานรัว่มกับัภาค่เครัอืข่าย สรุัปโดยสังเขปแสดงดังกล่อง 3.3 
(สำานักงานกองที่นุสนับัสนนุการัสรัา้งเสรัมิสขุภาพ, 2564b)
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ตารูาง 3.3  เครื�องมุ่ือทั้างนัโยบายจุำาแนักตั้ามุ่การนัำามุ่าใชุ ้

ในัการจุ้ดการสืภาพแวดล้อมุ่ทั้างอาหารของประเทั้ศไทั้ย 

ปัระเภท 
สุภาพแวุดีล้อมู 

อาหาร

เคุรื�องมูือทางนุโยั่บายั่

มูีการนุำามูาใช้แล้วุ ยั่ง่ไมู�มูีการนุำามูาใช้

องค์ปรัะกอบั
อาหารั

ออกมาตรัฐานกำาหนดทัี่�งชนิดและรัะดับัของ
องค์ปรัะกอบัอาหารั

—

ฉลากอาหารั  • ฉลากแสดงสารัอาหารัและ/หรัือองค์
ปรัะกอบัที่างโภชนาการั

 • รัะบับัการับังัคับัใชก้รัณ่ต้องการักล่าวอ้าง
สรัรัพคณุที่างสขุภาพหรัอืที่างโภชนาการั

 • ฉลากหน้าบัรัรัจภัุณฑ์

ฉลากบันป้ายเมนอูาหารัในรัา้น

การัตลาดโฆษณา  • ห้ามโฆษณาอาหารัสำาหรับััเด็กผู้่านสื�อ
ชอ่งที่างต่าง ๆ

 • ห้ามโฆษณาอาหารัสำาหรับััเด็กในพื�นท่ี่�
บัรัเิวณใชจั้ดกิจกรัรัมสำาหรับััเด็ก

—

การัจัดหาอาหารั
ให้

 • นโยบัายส่งเสรัมิการัจัดหาอาหารัสขุภาพ
ในโรังเรัย่น

 • นโยบัายส่งเสรัมิการัจัดหาอาหารัสขุภาพ
ในสถานท่ี่�สาธิารัณะ

 • จัดอบัรัมให้ความรูัแ้ละม่รัะบับัสนับัสนนุ
เพื�อใหโ้รังเรัย่นจัดหาอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
ได้

 • จัดอบัรัมให้ความรูัแ้ละม่รัะบับัสนับัสนนุ
เพื�อให้สถานท่ี่�ที่ำางานของบัรัษัิที่เอกชน
จัดหาอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพได้

—

รัา้นค้าปล่ก รัา้น
จำาหน่ายอาหารั

— มก่ฎหมายหรัอืนโยบัายการัจัดโซน (zoning) 
เพื�อลดความหนาแน่นของรัา้นอาหารัหรัอื
รัา้นค้าท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ

รัาคาอาหารั เพิ�มภาษ่สำาหรับััอาหารัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ  • ลดภาษ่สำาหรับััอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ

 • ให้เงนิอดุหนนุอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ

 • ให้เงินสนับัสนุนเพื�อซื�ออาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพ

ขอ้ตกลงในการั
ค้าขายอาหารัและ
การัลงที่นุ

การัปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัท่ี่�เกิดจากข้อตกลง
ที่างการัค้าก

ปกป้องคุ้มครัองการัผู้ลิตอาหารัภายใน
ปรัะเที่ศ์และท้ี่องถิ�น จากกรัณ่ท่ี่�อนญุาตให้
ม่นักลงทีุ่นต่างชาติเป็นเจ้าของที่รัพัย์สินท่ี่�
เป็นปัจจัยการัผู้ลิตอาหารั

หมูายั่เหต้:ุ ก เป็นมาตรัการัเพิ�มเติมท่ี่�มก่ารันำามาใชแ้ล้วหลังจากปี พ.ศ์. 2558
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กล่่อง 3.3  แนัวทั้างการดำาเนันิังานัในัแตั้�ละยุทั้ธศาสืตั้ร ์

ของแผู้นัอาหารเพื�อสืขุภาวะ สืสืสื.

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 1 สุรา้งคุวุามูรอบรูด้้ีานุอาหารเพื�อสุขุ้ภาวุะ

(1) สรัา้งความรัอบัรูัด้้านอาหารัเพื�อสขุภาวะในกลุ่มปรัะชากรัเป้าหมาย
(2) สื�อสารัเพื�อปรับััเปล่�ยนทัี่ศ์นคติผูู้้ดแูลเด็กเก่�ยวกับัการัจัดอาหารัและการัสรัา้งพฤติกรัรัมบัรัโิภคเพื�อให้

เด็กได้รับััอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
(3) พฒันาองค์ความรูัเ้พื�อให้เกิดการัสื�อสารัสาธิารัณะเรัื�องความเป็นพลเมอืงอาหารั
(4) ส่งเสรัมิและเฝุ่้ารัะวังคณุภาพและความปลอดภัยและสื�อสารัขอ้มลูกับัภาคปรัะชาชน
(5) สนับัสนนุการัสรัา้งนวัตกรัรัมท่ี่�ส่งเสรัมิการับัรัโิภคอาหารัเพื�อสขุภาวะ
(6) ผู้ลักดันนโยบัายสาธิารัณะท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการัพฒันาศั์กยภาพบัุคลากรัท่ี่�ที่ำางานส่งเสรัมิด้านความรัอบัรูั้

ที่างอาหารั

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 2 สุรา้งสุภาพแวุดีล้อมูอาหารที�เอื�อต้�อการบรโิภคุอาหารเพื�อสุขุ้ภาวุะ

(1) ส่งเสรัมิให้เกิดรัะบับัเกษตรักรัรัมยั�งยนื ผู้ลิตและแปรัรูัปอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพในภาคอตุสาหกรัรัม สรัา้ง
ชอ่งที่างการัตลาดเพื�อเชื�อมโยงอาหารัผู้ลิตโดยชมุชนสู่ผูู้้บัรัโิภค

(2) ผู้ลักดันให้เกิดหน่วยสนับัสนนุในพื�นท่ี่�เพื�อจัดการัอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพในศ์นูยเ์ด็กเล็ก โรังเรัย่น และ
องค์กรั

(3) พฒันาหลักเกณฑ์ควบัคมุการัใชส้ารัเคมก่ำาจัดศั์ตรูัพชื และเสนอที่างเลือกท่ี่�ปลอดภัยสำาหรับััที่ดแที่นการั
ใชส้ารัเคมก่ำาจัดศั์ตรูัพชื

(4) สนับัสนนุรัะบับัตลาดอาหารัชมุชน และใชเ้ที่คโนโลยดิ่จิทัี่ล/โซเชย่ลมเ่ด่ยสรัา้งตลาดอาหารัชมุชนแบับั
ออนไลน์

(5) ผู้ลักดันนโยบัายสาธิารัณะท่ี่�ที่ำาให้เกิดการัปรับััเปล่�ยนพฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารั และนโยบัายด้าน
ความมั�นคงที่างอาหารัโดยเฉพาะรัะดับัชมุชน

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 3 สุ�งเสุรมิูระบบเศรษฐกิจอาหารชุมูชนุและเคุรอืข้�ายั่คุุ้มูคุรองทางสุ่งคุมู

(1) สนับัสนนุให้มม่าตรัการัหรัอืกลไกท่ี่�ให้กลุ่มเปรัาะบัางเขา้ถึงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพได้ โดยเฉพาะในชว่งเกิด
ภาวะวิกฤต

(2) ส่งเสรัมิการัรัวมกลุ่มเกษตรักรั วิสาหกิจชมุชนเพื�อการัผู้ลิตอาหารั
(3) สนับัสนนุการัพฒันารัะบับัฐานขอ้มลูขนาดใหญเ่พื�อที่ำาให้การัเชื�อมโยงผูู้้ผู้ลิตสินค้าอาหารัรัะดับัชมุชนกับั

ผูู้้บัรัโิภคไดโ้ดยตรัง
(4) ขยายผู้ลโมเดลหรัอืนวัตกรัรัมท่ี่�ที่ำาให้เขา้ถึงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพได้งา่ยมากขึ�น

ยุที่ธศาสตร์ูที่่� 4 สุ�งเสุรมิูการข้่บเคุลื�อนุนุโยั่บายั่และกฎีหมูายั่

(1) สนับัสนนุงานด้านนโยบัายและกฎหมายท่ี่�ส่งผู้ลต่ออาหารัสขุภาวะซึ�งดำาเนินงานโดยภาค่เครัอืขา่ยให้
สำาเรัจ็

(2) สรัา้งความเขม้แขง็ที่างวิชาการัท่ี่�ใชส้นับัสนนุการัวางมาตรัการัด้านอาหารัสขุภาวะ
(3) ขยายความรัว่มมอืกับัหน่วยงานภาคส่วนรัายใหมท่่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัรัะบับัอาหารั
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กินนมแม ่6 เดือน กินนมแม ่6 เดือน
ลดกินหวาน มัน เค็ม

ลดกินหวาน มัน เค็ม
อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป กินหลากหลาย

กินหลากหลาย

ตามโภชนาการ

ตามโภชนาการ

ดื่มน�าเป
ล่า

ดื่มน�าเป
ล่า

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

ลด
ผล

กร
ะท

บสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม
ลด

ผล
กร

ะท
บสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ขย
ะอ

าห
าร

ขย
ะอ

าห
าร

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ความเท่าเทียมทาง
ความเท่าเทียมทาง

สังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจ
อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ

และยั่งยืน

เป้าหมาย

ด้า
นสุ

ขภ

าพ

ด้านผลกระทบ

ดา้นสังคมและ

ผลลัพธร์ะยะยาว

ส่ิงแวดล้อม

วัฒ
นธรรม

ระบบยัง่ยืน
ระบบยัง่ยืน

พฤติกรรมกิน
พฤติกรรมกิน

นโยบาย/กม.นโยบาย/กม.

ระบบคัดแยกขยะครวัเรอืนระบบคัดแยกขยะครวัเรอืน

มีความมัน่คงทางอาหาร

มีความมัน่คงทางอาหาร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน
มีกําไรจากการเกษตร

มีกําไรจากการเกษตร
 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน

 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน
หรอืเช่าราคาถกู

หรอืเช่าราคาถกู
 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

แบบไม่ทําลาย

แบบไม่ทําลาย

ประมง
ประมง

นโยบาย/กฎหมาย

นโยบาย/กฎหมาย

อย่
าง

เดี
ยว

อย่
าง

เดี
ยว

ให้
นม

ลูก
ให้

นม
ลูก

ระ
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ยะ

เว
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กฎ
หม

าย
กฎ
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ย/

 น
โย
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ย/

ใน
อา

คา
ร

ใน
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คา
ร

 เพิ่
มม

มุน
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ม่
 เพิ่
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มุน
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าน
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น 
เค็
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าน
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ม

พฤ
ติก
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ติก
รร
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ด
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รอ
ตุส

าห
กร

รม
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ตุส

าห
กร
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หม
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กฎ
หม
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 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

แล
ะยั่

งย
นื

แล
ะยั่

งย
นื

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

เพียงพอ ฟรี

เพียงพอ ฟรี
น�าด่ืมสะอาด/

น�าด่ืมสะอาด/

ในท่ีสาธารณะ

ในท่ีสาธารณะ

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/
 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

 นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

พฤติกรรมลดใช้พลาสติกพฤติกรรมลดใช้พลาสติก
บรรจภัุณฑ์อาหารบรรจภัุณฑ์อาหาร

และจัดเก็บเศษอาหารและจัดเก็บเศษอาหาร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

หล
าก

หลาย

หล
าก

หลาย

พฤติ
กร

รม
กิน

พฤติ
กร

รม
กิน
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ห้ผู้บรโิภ
ค
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ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์ อาหาร/น�าด่ืม

อาหาร/น�าด่ืม

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ด่ืมน�าเปล่า

ด่ืมน�าเปล่า
พฤติกรรม

พฤติกรรม

อาหารอาหาร

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พฤติกรรมกินอาหาร

พฤติกรรมกินอาหาร

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

ผลิตจาก
ผลิตจาก

บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ลดใชพ้ลาสติกลดใชพ้ลาสติก

ผลลัพธร์ะยะกลาง

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก
ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ผลลัพธ์ระยะส้ัน

9
10

11

12 14
13

27

1

2

15

16

17

18

19

20

23

27

27
27

27

22

24

1

3

7

8

25

26

20

20

1

5

3

4

3

6

21

 รููป 3.3 มุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่งนัำาเสืนัอในัต้ั้วอย�างทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลง 

อาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนัภายใต้ั้บรบิทั้ไทั้ยในัทั้ศวรรษหนัา้



73

หมูายั่เหต้:ุ สัญลักษณ์ตัวเลขในกล่องส่แดงท่ี่�กำากับัแต่ละผู้ลลัพธิแ์ที่นมาตรัการัแที่รักแซง  

ดคูำาอธิบิัายเพิ�มเติมในตารัาง 3.4

กินนมแม ่6 เดือน กินนมแม ่6 เดือน
ลดกินหวาน มัน เค็ม

ลดกินหวาน มัน เค็ม
อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป กินหลากหลาย

กินหลากหลาย

ตามโภชนาการ

ตามโภชนาการ

ดื่มน�าเป
ล่า

ดื่มน�าเป
ล่า

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

ลด
ผล

กร
ะท

บสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม
ลด

ผล
กร

ะท
บสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ขย
ะอ

าห
าร

ขย
ะอ

าห
าร

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ความเท่าเทียมทาง
ความเท่าเทียมทาง

สังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจ
อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ

และยั่งยืน

เป้าหมาย

ด้า
นสุ

ขภ

าพ

ด้านผลกระทบ

ดา้นสังคมและ
ผลลัพธร์ะยะยาว

ส่ิงแวดล้อม

วัฒ
นธรรม

ระบบยัง่ยืน
ระบบยัง่ยืน

พฤติกรรมกิน
พฤติกรรมกิน

นโยบาย/กม.นโยบาย/กม.

ระบบคัดแยกขยะครวัเรอืนระบบคัดแยกขยะครวัเรอืน

มีความมัน่คงทางอาหาร

มีความมัน่คงทางอาหาร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน
มีกําไรจากการเกษตร

มีกําไรจากการเกษตร
 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน

 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน
หรอืเช่าราคาถกู

หรอืเช่าราคาถกู
 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

แบบไม่ทําลาย

แบบไม่ทําลาย

ประมง
ประมง

นโยบาย/กฎหมาย

นโยบาย/กฎหมาย

อย่
าง

เดี
ยว

อย่
าง

เดี
ยว

ให้
นม

ลูก
ให้

นม
ลูก

ระ
ยะ

เว
ลา

ระ
ยะ

เว
ลา

ลา
คล

อด
ลา

คล
อด

กฎ
หม

าย
กฎ

หม
าย

 น
โย

บา
ย/

 น
โย

บา
ย/

ใน
อา

คา
ร

ใน
อา

คา
ร

 เพิ่
มม

มุน
มแ

ม่
 เพิ่

มม
มุน

มแ
ม่ หว

าน
 มั

น 
เค็

ม
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

พฤ
ติก

รร
มล

ด
พฤ

ติก
รร

มล
ด

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

แล
ะยั่

งย
นื

แล
ะยั่

งย
นื

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

เพียงพอ ฟรี

เพียงพอ ฟรี
น�าด่ืมสะอาด/

น�าด่ืมสะอาด/

ในท่ีสาธารณะ

ในท่ีสาธารณะ

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/
 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

 นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

พฤติกรรมลดใช้พลาสติกพฤติกรรมลดใช้พลาสติก
บรรจภัุณฑ์อาหารบรรจภัุณฑ์อาหาร

และจัดเก็บเศษอาหารและจัดเก็บเศษอาหาร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

หล
าก

หลาย

หล
าก

หลาย

พฤติ
กร

รม
กิน

พฤติ
กร

รม
กิน

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์ อาหาร/น�าด่ืม

อาหาร/น�าด่ืม

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ด่ืมน�าเปล่า

ด่ืมน�าเปล่า
พฤติกรรม

พฤติกรรม

อาหารอาหาร

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พฤติกรรมกินอาหาร

พฤติกรรมกินอาหาร

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

ผลิตจาก
ผลิตจาก

บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ลดใชพ้ลาสติกลดใชพ้ลาสติก

ผลลัพธร์ะยะกลาง

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่
ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก
ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ผลลัพธ์ระยะส้ัน

9
10

11

12 14
13

27

1

2

15

16

17

18

19

20

23

27

27
27

27

22

24

1

3

7

8

25

26

20

20

1

5

3

4

3

6

21



3.5   ตวัอย�่งม�ตรกิ�รแทรกิแซงแล่ะเหตผุู้ล่สนำบัสนำนุำ ต�มทฤษฎีีกิ�รเปล่ี�ยนำแปล่ง 
สำ�หรับเป้�หม�ยอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำภ�ยใต�บริบทไทย

ตามท่ี่�ได้นำาเสนอตัวอย่างที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนในบัที่ท่ี่� 2 
เนื�อหาส่วนน่�ให้รัายละเอ่ยดเพิ�มเติมถึงมาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�นำาไปสู่การัเกิดผู้ลลัพธิใ์นรัะยะต่าง ๆ 
เพื�อให้บัรัรัลเุป้าหมายการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื โดยมาตรัการัแที่รักแซงท่ี่�นำาเสนอแสดง
เป็นตัวเลขท่ี่�วงเล็บัไว้ด้านหลังผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�นและรัะยะกลางในรูัป 3.3 คำาอธิบิัายของมาตรัการั
แที่รักแซงและเหตุผู้ลสนับัสนนุการัเลือกเพื�อให้เกิดผู้ลลัพธิต์ามที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงแสดงใน
ตารัาง 3.4

3.6  สรุป

การัดำาเนินงานเพื�อมุง่หวังใหท้ี่กุคนได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและมาจากรัะบับัอาหารัท่ี่�
มค่วามยั�งยนืเป็นเรัื�องของที่กุคนในสังคม มค่วามจำาเป็นท่ี่�ต้องมก่ารัวางแผู้นทัี่�งในรัะดับัโลก รัะดับั
ปรัะเที่ศ์ รัะดับัท้ี่องถิ�น กำาหนดบัที่บัาที่หน้าท่ี่�ของหน่วยงานแต่ละภาคส่วน ไมว่่าจะเปน็ภาครัฐั ภาค
เอกชน ภาคปรัะชาสังคม กลุ่มนักเคลื�อนไหว หรัอืแมแ้ต่ในรัะดับับัุคคล เพื�อผู้สานพลังที่ำางานรัว่ม
กัน ปรัะเที่ศ์ไที่ยเองได้ม่การัดำาเนินการัเพื�อให้บัรัรัลุเป้าหมายการัได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ
และม่รัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยืน เห็นได้ชัดเจนจากการัจัดที่ำากรัอบัยุที่ธิศ์าสตรัก์ารัจัดการัอาหารัของ
ปรัะเที่ศ์ไที่ย อย่างไรัก็ตามม่ปัญหาและอุปสรัรัคท่ี่�ยังต้องแกไ้ขอ่กมาก เนื�อหาในบัที่น่�ได้แสดงให้
เห็นถึงมาตรัการัแที่รักแซงและเครัื�องมือนโยบัายท่ี่�นำามาใช้เพื�อจัดการักับัปัจจัยท่ี่�ม่อิที่ธิพิลต่อการั
บัรัโิภคอาหารั รัวมทัี่�งแรังขบััเคลื�อนท่ี่�ส่งผู้ลต่อรัะบับัอาหารั ตัวอยา่งบัที่เรัย่นจากต่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�นำา
มาตรัการัเครัื�องมือนโยบัายท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิภิาพไปใช้ หากองค์กรั ชุมชน หรัอืหน่วยงานใดท่ี่�ต้องการั
เลือกนำามาตรัการัเหล่าน่�ไปใช้ ม่ความจำาเป็นท่ี่�ต้องเลือกใช้และปรับััเปล่�ยนมาตรัการัเครัื�องมือ
เหล่าน่�ให้เหมาะสมกับับัรับิัที่ของพื�นท่ี่� จดุมุง่หมายในด้านผู้ลลัพธิท่์ี่�ต้องการัให้เกิดขึ�น รัวมทัี่�งกลุ่ม
ปรัะชากรั และหากหมั�นที่บัที่วนและมก่ารัติดตามและปรัะเมนิการัดำาเนินงาน สามารัถมุง่ไปสู่การัม่
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืได้อยา่งแน่นอน เนื�อหาในบัที่ถัดไปนำาเสนอเก่�ยวกับัเครัื�องมอืและตัว
ช่�วัดท่ี่�นำามาใชใ้นการัติดตามและปรัะเมินปรัะสิที่ธิภิาพการัดำาเนินงานและปรัะสิที่ธิผิู้ลในการับัรัรัลุ
เป้าหมายและผู้ลลัพธิเ์ก่�ยวกับัอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื
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ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะสุ่�นุ

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ ความรอบร้�ด้�านอาหาร, 
ตระหนกัร้�แหล่ง่ที่่�มาอาหาร

[1] ดีำาเนิุนุการต้ามูกิจกรรมูต้�าง ๆ เพื�อเพิ�มูคุวุามูรอบรู้
ด้ีานุอาหาร ท่�งด้ีานุโภชนุาการ คุวุามูปัลอดีภ่ยั่ การ
ใชอ้าหารเปัน็ุยั่า คุวุามูสุำาคุ่ญข้องการรูแ้หล�งที�มูาข้อง
อาหาร แบ�งต้ามูกลุ�มูเปั้าหมูายั่ด่ีงนุี�

(ก) เด็กเล็ก เด็กวัยเรัย่น และผูู้้ปกครัอง

 • พัฒนาศั์กยภาพครูัเก่�ยวกับัแนวปฏิิบััติการัถ่ายที่อด
และสรัา้งความรัอบัรูัด้้านอาหารัให้เด็ก

 • จัดกิจกรัรัมในโรังเรัย่นทัี่�งในและนอกหลักสูตรัเพื�อ
ที่ำาให้เด็กและผูู้้ปกครัองมค่วามรัอบัรูัด้้านอาหารั

 • ผู้ลักดันใหห้ลักสตูรัการัเรัย่นการัสอนรัะดับัปรัะถมและ
มัธิยมศึ์กษาม่เนื�อหาทัี่�งที่ฤษฎ่และการัปฏิิบััติความ
รัอบัรูัด้้านอาหารั

 • สรัา้งความรัว่มมอืกับักรัะที่รัวงศึ์กษาธิกิารัและองค์กรั
ปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นท่ี่�ดแูลศ์นูยเ์ด็กเล็กเพื�อผู้ลักดันให้ม่
การัสอน/กิจกรัรัมความรัอบัรูัด้้านอาหารัให้เด็ก

(ข) บัุคลากรัสาธิารัณสขุนักโภชนาการั

 • พัฒนาศั์กยภาพเจ้าหน้าท่ี่�สาธิารัณสุขสังกัดองค์กรั
ปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นและโรังพยาบัาลส่งเสรัมิสขุภาพ
ตำาบัลเก่�ยวกับัแนวปฏิิบัติัการัถ่ายที่อดและสรัา้งความ
รัอบัรูัด้้านอาหารัให้คนในพื�นท่ี่�

 • ในหลักสูตรัการัเรัย่นการัสอนสาขาวิชาโภชนาการั
รัะดับัอุดมศึ์กษา เพิ�มเติมการัสอนความรัอบัรูัด้้าน
อาหารัท่ี่�นอกเหนือจากด้านโภชนาการั

 • สรั้างความรั่วมมือกับัคณะท่ี่� เ ก่�ยวข้อง (คณะ
สาธิารัณสุข คณะเกษตรั) ทัี่�วปรัะเที่ศ์ และกรัะที่รัวง
อดุมศึ์กษา วิที่ยาศ์าสตรั ์วิจัยและนวัตกรัรัม เก่�ยวกับั
เนื�อหาการัสอนสาขาวิชาโภชนาการัรัะดับัอดุมศึ์กษา

 • สรั้างความรั่วมมือกับักรัะที่รัวงสาธิารัณสุขและ
องค์กรัปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นผู้ลักดันต่อเนื�องให้เกิด
นักโภชนาการัชมุชน นักโภชนาการัตำาบัล

หลักฐานงานวิจัยพบัว่าการัมค่วามรัอบัรูัด้้านอาหารัที่ำาใหม้่
พฤติกรัรัมบัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ (Wijayaratne, Reid, 
Westberg, Worsley, & Mavondo, 2018)

ตารูาง 3.4  มุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่งและเหตั้ผุู้ลสืนับ้สืนันุัการเลือกมุ่าตั้รการ 

ตั้ามุ่ต้ั้วอย�างทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลงอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั 

ภายใต้ั้บรบิทั้ไทั้ยในัทั้ศวรรษหนัา้
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(ค) ปรัะชาชนทัี่�วไปทัี่�งปรัะเที่ศ์

 • สื�อสารัสาธิารัณะความรัอบัรูัด้้านอาหารั และความ
เป็นพลเมอืงอาหารั

 • สรัา้งความรัว่มมอืกับั influencer ท่ี่�สรัา้งเนื�อหาด้าน
โภชนาการั การัที่ำาอาหารั และการัดูแลสุขภาพ หรัอื
ดารัาท่ี่�ม่ชื�อเส่ยงท่ี่�ผู้ันตัวไปที่ำาการัเกษตรั ให้สื�อสารั
ความรัอบัรูัด้้านอาหารัเน้นช่วงการัวางแผู้นและการั
เลือกซื�ออาหารั/ใชวั้ตถดิุบัอาหารัผู้ลิตแบับัอินที่รัย่์

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ กระแสกนิอาหารจากพืืช

[2] ดีำาเนุนิุการต้�อเนุื�องที�ใหก้ารบรโิภคุผู้ก่และผู้ลไมูเ้ปัน็ุ
วุาระแห�งชาติ้ และจ่ดีเวุทีเสุวุนุาสุาธารณะอยั่�าง
สุมูำาเสุมูอ

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ คา่นยิมด้ื�มนำาเปล่า่, 
ตระหนกัล่ด้ใช�บรรจุภััณฑ์์อาหารพืล่าสตกิ, 
คา่นยิมอาหารพืื�นเมอืง/ที่�องถิ่ิ�น

[3] สืุ�อสุารสุาธารณะให้ปัระชาชนุมีูคุ�านุิยั่มูการบรโิภคุ
อาหารและเคุรื�องดืี�มูที�ถึูกต้้อง พึ�งพาต้นุเองด้ีานุ
อาหารในุระด่ีบคุรวุ่เรอืนุ คุุณคุ�าข้องพ่นุธุ์พืชพ่นุธุ์
สุ่ต้ว์ุพื�นุเมูืองที�นุำามูาทำาเปั็นุอาหาร และต้ระหนุ่กถึึง
ปัญัหาการใช้บรรจภุ่ณฑ์์อาหารพลาสุติ้กแบบใช้คุร่�ง
เดีียั่วุทิ�ง และข้ยั่ะเศษอาหาร

 • สรัา้งความรัว่มมอืกับับัรัษัิที่ที่ำาละครัสอดแที่รักเนื�อหา
ค่านิยมท่ี่�ถูกต้องเก่�ยวกับัอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและ
ยั�งยนื

 • สรัา้งความรัว่มมอืกับั influencer ท่ี่�สรัา้งเนื�อหาด้าน
โภชนาการั การัที่ำาอาหารั และการัดูแลสุขภาพ การั
ลดผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อมจากอาหารั เพื�อสื�อสารัผู้่าน
โซเชย่ลมเ่ด่ย

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ มั�นใจความสะอาด้/ปล่อด้ภััยนำาด้ื�มฟร่

[4] สืุ�อสุารข้อ้มูลูก่บภาคุปัระชาชนุการเฝ้า้ระวุ่งคุณุภาพ
และคุวุามูปัลอดีภ่ยั่ข้องอาหารและนุำาดืี�มูผู้�านุช�อง
ทางต้�าง ๆ อยั่�างสุมูำาเสุมูอ

การัผู้ลักดันให้การับัรัโิภคผัู้กผู้ลไม้เป็นวารัะแห่งชาติส่งผู้ล
เพิ�มความตรัะหนักของคนในสังคมได้ว่าคนไที่ยส่วนใหญย่งั
บัรัโิภคผัู้กผู้ลไมไ้ม่เพ่ยงพอ และตอกยำาว่าการับัรัโิภคต้อง
เป็นผู้ักผู้ลไมท่้ี่�หลากหลายและปลอดภัย

การัสื�อสารัสาธิารัณะท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิภิาพจะค่อย ๆ เปล่�ยนค่า
นิยมต่าง ๆ ของคนในสังคมและสรัา้งความตรัะหนักได้

การัได้รับััข้อมูลการัเฝุ่้ารัะวังคุณภาพความปลอดภัยของ
อาหารัและเครัื�องดื�มท่ี่�ถูกต้องช่วยในการัตัดสินใจของผูู้้
บัรัโิภคได้

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะสุ่�นุ (ต้�อ)
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ผู้ล่ล่พัธ์ ์ ที่กัษะปล่ก้พืืชสวนครวั

[5] จ่ดีอบรมูเชิงปัฏิิบติ่้การเพื�อเพิ�มูท่กษะการปัลูกพืชผู้ก่
สุวุนุคุรวุ่ในุคุรวุ่เรอืนุโดียั่องค์ุกรปักคุรองสุ�วุนุท้องถิึ�นุ
ใหคุ้รวุ่เรอืนุท่�วุไปั และสุอดีแทรกท่กษะการปัลูกพืช
ผู้่กสุวุนุคุรวุ่ในุกิจกรรมูต้�าง ๆ ที�จ่ดีข้ึ�นุที�โรงเรยีั่นุให้
ก่บเด็ีก 

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ ที่กัษะที่ำาปุ� ยหมกัจากเศษอาหาร/แยกขยะ

[6] ใหคุ้วุามูรูแ้ละฝ้กึท่กษะการแยั่กเศษข้ยั่ะอาหารและ
การทำาปัุ�ยั่หมู่ก

 • จัดอบัรัมเชงิปฏิิบัติัการัเพื�อเพิ�มทัี่กษะการัแยกขยะเศ์ษ
อาหารัและการัที่ำาปุย๋หมกัขยะเศ์ษอาหารัในครัวัเรัอืน
อยา่งงา่ยโดยองค์กรัปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นให้ครัวัเรัอืน
ทัี่�วไป และสอดแที่รักทัี่กษะการัแยกขยะเศ์ษอาหารัและ
การัที่ำาปุ๋ยหมักจากเศ์ษอาหารัในกิจกรัรัมท่ี่�โรังเรัย่นให้
กับัเด็ก

 • ม่รัะบับัสนับัสนนุเพื�อที่ำาให้นำาทัี่กษะไปใชไ้ด้ และเกิด
การัที่ำาอยา่งต่อเนื�อง

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ คา่นยิมเป็นเกษตรกรในคนรุน่ใหม่

[7] สืุ�อสุารสุาธารณะเพื�อให้เกิดีกระแสุการปัระกอบ
อาชีพเกษต้รกรข้องคุนุรุ�นุใหมู� ท่�งเพื�อเป็ันุรายั่ได้ี
หล่กและรายั่ได้ีเสุรมิู

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ เกษตรกรมท่ี่กัษะที่างเที่คโนโล่ย่เพิื�มการผล่ติ

[8]

 • กรัะที่รัวงเกษตรัและสหกรัณ์จัดอบัรัมให้เกษตรักรัม่
ทัี่กษะที่างเที่คโนโลยเ่พื�อเพิ�มปรัะสิที่ธิภิาพการัผู้ลิต

 • สนับัสนนุให้ม่การัรัวมกลุ่มเกษตรักรัทัี่�งแบับัพบัหน้า
กันและแบับัออนไลน์ รัวมทัี่�งรัะบับัพ่�เล่�ยงจนกว่าจะ
สามารัถนำาทัี่กษะที่างเที่คโนโลย่ที่างการัเกษตรัไป
ใชไ้ด้อยา่งมั�นใจ

การัมทั่ี่กษะท่ี่�เหมาะสมมค่วามจำาเป็นท่ี่�ที่ำาให้เกิดความมั�นใจ
ในการัลงมอืปฏิิบััติ

ม่หลักฐานจากงานวิจัยสำาหรับััมาตรัการัส่งเสรัมิให้เกิด
เกษตรักรัรุัน่ใหม ่โดยเฉพาะท่ี่�ใชข้อ้มลูและเที่คโนโลย ่(smart 
agriculture) มาใชใ้นการัเกษตรัส่งผู้ลใหเ้กษตรักรัมร่ัายได้
เพิ�มขึ�น รัะบับัอาหารัม่ความยืดหยุ่น เกิดความมั�นคงที่าง
อาหารั และเพิ�มข่ดความสามารัถรับััมือกับัความเส่�ยงโดย
เฉพาะจากการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ได้ (Hanley et 
al., 2021) มาตรัการัน่�ยงัอยูใ่นแผู้นปฏิิบัติัการัของกรัะที่รัวง
เกษตรัและสหกรัณ์อ่กด้วย (กรัะที่รัวงเกษตรัและสหกรัณ์, 
2563)

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะสุ่�นุ (ต้�อ)
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ผู้ล่ล่พัธ์ ์ ระยะเวล่าให�นมล่ก้อย่างเด้ย่ว

[9] นุโยั่บายั่กฎีหมูายั่ลาคุลอดี

 • ผู้ลักดันการัแกไ้ขกฎหมายลาคลอดใหข้ยายเวลานาน
มากกว่า 90 วัน โดยมค่่าตอบัแที่น

[10] เพิ�มูมูุมูนุมูแมู�ในุอาคุาร

 • ขยายผู้ลการัจัดมุมนมแม่ในอาคารัสำานักงานและ
อาคารัสาธิารัณะ และเผู้ยแพรัผู่้่านสื�อชอ่งที่างต่าง ๆ

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมล่ด้หวานมนัเคม็

[11] ข้้อปัฏิิบ่ติ้การกินุที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่นืุ

 • ปรับััข้อแนะนำาในธิงโภชนาการั/ข้อปฏิิบััติการักิน
อาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ใหม้ท่ี่างเลือกการับัรัโิภคอาหารั
จากพชืในสัดส่วนมากขึ�นเพื�อลดผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม
และเพื�อใหม้ค่ำาแนะนำาการักินอาหารัท่ี่�ส่งเสรัมิอาหารั
ท้ี่องถิ�นท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ

[12] ฉลากโภชนุาการ

 • นโยบัายกฎหมายติดข้อมูลฉลากอาหารัท่ี่�แสดงถึง
โภชนาการั แหล่งท่ี่�มาของการัผู้ลิต ความปลอดภัย
อาหารั ท่ี่�ผูู้้บัรัโิภคเขา้ใจได้งา่ย

 • ติดตามปรัะเมินผู้ลการัให้ฉลาก Healthier Logo 
สำาหรับััผู้ลิตภัณฑ์อาหารัและขยายขอบัเขตนอกเหนือ
จากสารัอาหารัและโภชนาการั

 • ผู้ลักดันให้เกิดกลไกรัะบับัฉลากสินค้า organic ใน
ผู้ลิตภัณฑ์อาหารัพรัอ้มบัรัโิภคท่ี่�เชื�อมโยงกับัรัะบับั 
Participatory Guarantee Systems (PGS) ของสภา
เกษตรัอินที่รัย่ ์PGS

 • ผู้ลักดันการัแสดงป้ายโภชนาการักำากับัเมนูอาหารั
สำาหรับััรัา้นอาหารัฟ้าสต์ฟู้้ด

[13] เมูนุลูดีหวุานุมู่นุเค็ุมู

 • ขยายผู้ลรัา้นขายเครัื�องดื�มม่เมนทูี่างเลือกหวานน้อย 
รัา้นอาหารัมเ่มนทูี่างเลือกอาหารัคล่น (ลดการัใชน้ำามนั
และเกลือ) ในโรังอาหารัขององค์กรั/สถาบััน

หลักฐานงานวิจัยพบัว่านโยบัายหรัอืกฎหมายท่ี่�ส่งเสรัมิให้
เล่�ยงลกูด้วยนมแมอ่ยา่งเด่ยว (exclusive breastfeeding) 
โดยเฉพาะเพิ�มรัะยะเวลาท่ี่�แม่ลาคลอดบัุตรัได้ ที่ำาให้ค่า
เฉล่�ยรัะยะเวลาเล่�ยงลกูด้วยนมอย่างเด่ยวสงูขึ�น (Baker & 
Milligan, 2008)

การัไมม่ม่มุใหน้มในสถานท่ี่�ที่ำางานหรัอือาคารัสาธิารัณะเปน็
อปุสรัรัคการัใหน้มแมห่ลังจากชว่งลาคลอด (พตัธิน่ วินิจจะ
กลู & อรัพรั ดารังวงศ์์ศิ์, 2563)

ม่หลักฐานจากงานวิจัยว่าสามารัถปรับััข้อปฏิิบััติการักิน
อาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ให้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�มาจากพืชเป็น
หลักซึ�งทัี่�งส่งผู้ลด่ต่อสุขภาพมากขึ�นและลดผู้ลกรัะที่บัที่าง
สิ�งแวดล้อมไปพรัอ้มกันได้ (Brink et al., 2019)

การัแสดงฉลากหน้าบัรัรัจภัุณฑ์อาหารั  ท่ี่�ผูู้บ้ัรัโิภคเขา้ใจงา่ย 
ชว่ยใหตั้ดสินใจเลือกอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืมากขึ�น 
(Lawrence et al., 2019)

สังคมไที่ยม่กรัะแสนิยมบัรัโิภคเครัื�องดื�มหวานน้อย และ
อาหารัคล่นอยูแ่ล้ว การัขยายผู้ลใหม้จ่ำานวนรัา้นท่ี่�มเ่มนทูี่าง
เลือกมากขึ�นที่ำาให้ผูู้้บัรัโิภคเขา้ถึงได้มากขึ�น

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะกลาง
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[14] นุโยั่บายั่กฎีหมูายั่ทำาใหสุ้ามูารถึลดีหวุานุมูนุ่เค็ุมูจาก
อาหารอตุ้สุาหกรรมู

(ก) ควบัคมุชอ่งที่างการัจำาหน่ายอาหารัหวาน/มนั/เค็ม

 • ขับัเคลื�อนปรัะกาศ์สำานักงานการัศึ์กษาพื�นฐาน เรัื�อง
การัควบัคมุอาหารัและเครัื�องดื�มในโรังเรัย่น: ขยายผู้ล
จำานวนโรังเรัย่นท่ี่�หา้มจำาหน่ายเครัื�องดื�มรัสหวานและ
ขนมกรุับักรัอบั

 • ผู้ลักดันนโยบัายกฎหมาย หา้มมร่ัา้นอาหารัหรัอื outlet 
ฟ้าสต์ฟู้้ดใกล้สถานศึ์กษา เชน่ ในรัศั์ม ่400 เมตรั 

(ข) ผู้ลักดันนโยบัายกฎหมายควบัคุมจำากัดปรัิมาณ
นำาตาล/โซเด่ยมในอาหารัสำาเรัจ็รูัปพรัอ้มรับััปรัะที่าน 
และหลังจากออกกฎหมายเพิ�มจำานวนผู้ลิตภัณฑ์
อาหารัท่ี่�เขา้ขา่ยตามขอ้บัังคับั

(ค) ผู้ลักดันนโยบัายกฎหมายควบัคุมโฆษณาและการั
ตลาดสำาหรับััเครัื�องดื�มรัสหวาน ขนมกรุับักรัอบั อา
หารัฟ้าสต์ฟู้้ด/ไขมนัสงูท่ี่�มก่ลุ่มเป้าหมายในเด็ก

(ง) ผู้ลักดันและปรัะเมนินโยบัายกฎหมายที่างภาษ่สำาหรับัั
อาหารัหวานมนัเค็ม

 • ติดตามปรัะเมินผู้ลภาษ่เครัื�องดื�มรัสหวานและผู้ลข้าง
เค่ยงจากการัขึ�นภาษ่ เช่น จำานวนผู้ลิตภัณฑ์ท่ี่�ใช้สารั
ที่ดแที่นความหวาน

 • ผู้ลักดันต่อเนื�องเพื�อให้บัังคับัใชภ้าษ่โซเด่ยม

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมกนิหล่ากหล่ายตามโภัชนาการ

[15] ข้ายั่อาหารอินุทรยีั่ต์้รงใหผูู้้้บรโิภคุ

 • ขยายผู้ลชอ่งที่างท่ี่�มอ่ยูแ่ล้ว เชน่ ตลาดเขย่ว เกษตรัท่ี่�
สนับัสนนุโดยชมุชน ใหเ้ปน็ท่ี่�นิยมมากยิ�งขึ�น โดยขยาย
ผู้ลทัี่�งในเชิงพื�นท่ี่� เชงิปรัะเภที่ขององค์กรั และในเชิงชอ่ง
ที่าง (เชน่ จากตลาดรูัปแบับัปกติ เป็นตลาดออนไลน์ 
หรัอืผู้่านแพลตฟ้อรัม์ต่าง ๆ)

 • ผู้ลักดันให้มร่ัะเบั่ยบั กำาหนดเกณฑ์การัจัดซื�อโดยตรัง
จากองค์กรัรัฐัท่ี่�ต้องจัดอาหารับัรักิารั ได้แก่ โรังเรัย่น 
โรังพยาบัาล เรัอืนจำา ใหส้ามารัถซื�อวัตถดิุบัปลอดสารั
พษิจากเกษตรักรัไดโ้ดยตรัง

ม่หลักฐานจากงานวิจัยถึงผู้ลที่างบัวกต่อสุขภาพจาก
นโยบัาย/มาตรัการัควบัคุมการัจำาหน่ายอาหารัท่ี่�ไม่ด่ต่อ
สขุภาพเพื�อสรัา้งสภาพแวดล้อมท่ี่�จำากัดการัเขา้ถึงอาหารัท่ี่�
ไมด่่ต่อสขุภาพ (Gorski & Roberto, 2015; Roberto, 2020)

เป็นมาตรัการัที่างนโยบัายท่ี่�ม่ปรัะสิที่ธิิผู้ลในการัลดการั
บัรัโิภคโซเด่ยมและนำาตาล (Lawrence et al., 2019)

เปน็มาตรัการัท่ี่�มป่รัะสิที่ธิภิาพสำาหรับััลดการับัรัโิภคอาหารั
เครัื�องดื�มท่ี่�ม่นำาตาลโซเด่ยมและไขมันสูงในเด็กและม่การั
บัังคับัใชใ้นหลายปรัะเที่ศ์(Lawrence et al., 2019)

ผู้ลักดันใหม้ก่ฎหมายภาษ่เครัื�องดื�มรัสหวานสำาเรัจ็ รัะยะต่อ
ไปเป็นการัติดตามปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัท่ี่�เกิดจากมาตรัการัภาษ่ 
ส่วนมาตรัการัภาษ่โซเด่ยมในอาหารัท่ี่�มโ่ซเด่ยมสงูอยูใ่นชว่ง
ผู้ลักดันและศึ์กษาแนวที่าง (Lawrence et al., 2019)

ม่การัดำาเนินการัอยู่แล้ว ทัี่�งตลาดเข่ยว และรัะบับัเกษตรั
ท่ี่�สนับัสนุนโดยชุมชน แต่ยังจำากัดในองค์กรั/สถาบัันบัาง
ปรัะเภที่ เช่น ตลาดเข่ยวในโรังพยาบัาล ในช่วงวิกฤตโรัค
รัะบัาดโควิด-19 ที่ำาใหไ้มส่ามารัถเปิดตลาดเขย่วได้ จึงควรั
ม่ช่องที่างออนไลน์เพิ�มเติมเพื�อให้สามารัถเชื�อมโยงผูู้้ผู้ลิต
และผูู้้บัรัโิภคได้มากขึ�น

หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามาตรัการัท่ี่�ที่ำาให้ผูู้้บัรัโิภคซื�อสินค้า
ตรังจากผูู้้ผู้ลิตและผูู้้ปรัะกอบัการัอาหารัเพื�อให้เกิดห่วงโซ่
อปุที่านอาหารัท่ี่�สั�นลง (short food supply chain) ส่งผู้ล
ให้เกิดการัผู้ลิตอาหารัยั�งยนื (Wang et al., 2021)

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะกลาง (ต้�อ)
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ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมด้ื�มนำาเปล่า่

[16] นุำาดืี�มูสุะอาดี/เพียั่งพอและฟรใีนุที�สุาธารณะ

 • เพิ�มจำานวนจุดท่ี่�สามารัถเข้าถึงนำาดื�มฟ้รัไ่ด้ตามท่ี่�
สาธิารัณะ และต้องเป็นนำาดื�มท่ี่�สะอาดปลอดภัย

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมกนิอาหารปล่อด้ภััย 
ผล่ติจากระบบที่่�ยั�งยืน

[17] ระบบเฝ้้าระวุ่งต้รวุจคุวุามูปัลอดีภ่ยั่อาหาร/นุำาดืี�มู

 • เพิ�มปรัะสิที่ธิิภาพของรัะบับัเฝุ้่ารัะวังโดยการัใช้
เที่คโนโลย่ดิจิทัี่ลและการัสื�อสารัท่ี่�รัวดเรั็วและ
ครัอบัคลมุภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้งและตลอดหว่งโซอ่าหารั 
รัวมทัี่�งให้ภาคปรัะชาชนม่ส่วนรัว่มในรัะบับัเฝุ้่ารัะวัง
ตรัวจสอบัความปลอดภัยอาหารั

[18] มูาต้รฐานุฟารม์ูเกษต้รอินุทรยีั่์

 • เชื�อมโยงการัรับััรัองมาตรัฐานความปลอดภัยตลอดห่วง
โซ่อาหารั จากฟ้ารัม์ช่วงต้นนำา จนถึงสถานปรัะกอบั
การัท่ี่�แปรัรูัปอาหารั รัา้นอาหารั และรัา้นค้า ท่ี่�เปน็ชว่ง
กลางนำา

[19] ฉลากคุวุามูปัลอดีภ่ยั่/แหล�งผู้ลิต้/ผู้ลต้�อสิุ�งแวุดีล้อมู

 • ขยายผู้ลการัรัับัรัองฟ้ารั์มผู่้านรัะบับัมาตรัฐาน 
Participatory Guarantee System (PGS) ให้ม่
จำานวนเกษตรักรัท่ี่�เข้ารัว่มมากขึ�น ลดอุปสรัรัคต่าง ๆ  
เชน่ ขั�นตอนการัเขา้รัว่ม รัะยะเวลาการัตรัวจสอบัเพื�อ
รับััรัอง ค่าใชจ่้าย รัะบับัพ่�เล่�ยงให้คำาแนะนำา แรังจงูใจ
ด้านการัตลาด ฯลฯ

[20] นุโยั่บายั่กฎีหมูายั่สุนุ่บสุนุนุุระบบผู้ลิต้อาหารยั่่�งยั่นืุ

 • ผู้ลักดันนโยบัายอุดหนุนที่างการัเงินและสรัา้งกลไก
ดัชน่รัาคาวัตดิุบัอาหารัและผู้กัผู้ลไมอิ้นที่รัย่ ์เพื�อสรัา้ง
แรังจงูใจในการัผู้ลิต

 • ผู้ลักดันต่อเนื�องพรัะรัาชบัญัญติั (พ.รั.บั.) เกษตรักรัรัม
ยั�งยนื

หลักฐานจากงานวิจัยพบัว่าภาวะนำาหนักเกินและโรัค
อ้วนในเด็กลดลงได้จากมาตรัการัให้ม่นำาดื�มฟ้รัท่ี่ดแที่น
การัขายเครัื�องดื�มรัสหวานในโรังเรัย่น(Avery, Bostock, 
& McCullough, 2015) และการัจัดหานำาดื�มในสถานท่ี่�
สาธิารัณะเพื�อการัพกัผู้่อน เชน่ สวนสาธิารัณะ สามารัถลด
ยอดขายการัซื�อเครัื�องดื�มรัสหวานได้ (Boelsen-Robinson 
et al., 2020)

รัะบับัตรัวจสอบัและเตือนภัยความปลอดภัยของอาหารัของ
ไที่ยรับััผู้ิดชอบัโดยภาครัฐั ที่ำาให้การัสื�อสารัผู้ลยังจำากัดใน
วงแคบั ต้องการัการัม่ส่วนรัว่มของภาคปรัะชาสังคมช่วย
ติดตามตรัวจสอบัและสรัา้งความตรัะหนัก 

รัะบับัการัรับััรัองมาตรัฐานความปลอดภัยยังแยกส่วน
ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อาหารั เช่น Good Agricultural 
Practice ในชว่งการัผู้ลิต Good Manufacturing Practice 
ในชว่งการัแปรัรูัปและปรัะกอบัปรุังอาหารั 

ยงัมจ่ำานวนเกษตรักรัท่ี่�เขา้รัว่มไมม่าก และยงัขาดตลาดหรัอื
ช่องที่างการัจำาหน่ายผู้ลผู้ลิตจากฟ้ารัม์ท่ี่�ได้รับััการัรับััรัอง 
PGS

เพื�อให้รัาคาขายพชือาหารัอินที่รัย่โ์ดยเฉพาะพชืไรัค่่อนขา้ง
คงท่ี่� ที่ำาให้เกษตรักรัม่แรังจูงใจในการัที่ำาเกษตรัอินที่รัย่์ต่อ
ไป ม่การัใช้มาตรัการัน่�ในปรัะเที่ศ์สหรัฐัอเมรักิาโดยรัาคา
ปรัะกันพืชอาหารัอินที่รัย่์สูงกว่าพืชอาหารัท่ี่�ปลูกด้วยวิธิ่
ธิรัรัมดาปรัะมาณ 2 เท่ี่า (Singerman, Hart, & Lence, 
2011) การัม่ดัชน่รัาคาวัตดิุบัอาหารั ผู้ักผู้ลไม้อินที่รัย่์ที่ำาให้
ผูู้้ผู้ลิตไมถ่กูเอาเปรัย่บัจากผูู้้ซื�อ

มก่ารัผู้ลักดัน พ.รั.บั. เกษตรักรัรัมยั�งยนื ซึ�งอยูใ่นขั�นตอนการั
ส่งใหร้ัฐัสภาพจิารัณาผู้า่นรัา่ง พ.รั.บั. จึงควรัผู้ลักดันต่อเนื�อง

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะกลาง (ต้�อ)
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ม�ตรกิ�รแทรกิแซง 
(ตวัเล่ขในำกิล่อ่งสีแดีงที�กิำ�กิบัแตล่่ะผู้ล่ล่พัธ์ใ์นำร้ป 3.3) เหตผุู้ล่สนำบัสนำนุำกิ�รเล่อืกิ

 • ผู้ลักดันขบััเคลื�อนนโยบัายใหก้ารัสนับัสนนุด้านวิชาการั
และเงนิอดุหนนุจากภาครัฐัสำาหรับััเกษตรักรัท่ี่�เปล่�ยนไป
ที่ำาการัเกษตรัแบับัยั�งยนื ทัี่�งเกษตรัที่ฤษฎ่ใหม ่เกษตรั
นิเวศ์ เกษตรัผู้สมผู้สาน วนเกษตรั เกษตรัธิรัรัมชาติ

[22] นุโยั่บายั่กฎีหมูายั่ปัระมูงแบบไมู�ทำาลายั่

 • ส่งเสรัมิให้ที่ำาปรัะมงอยา่งยั�งยนื ผู้า่น “รัะเบัย่บัว่าด้วย
การัขอและการัออกใบัรับััรัองมาตรัฐานการัที่ำาปรัะมง
พื�นบั้านอย่างยั�งยืนและการัแปรัรูัปสินค้าปรัะมงพื�น
บั้าน พ.ศ์.2563”

 • นำาเข้าสินค้าปรัะมงจากปรัะเที่ศ์ท่ี่�ดำาเนินการัตาม “แผู้น
ปฏิิบััติการัสากลว่าด้วยการัป้องกัน ลด และเลิกการั
ปรัะมงท่ี่�ผู้ิดกฎหมาย การัปรัะมงท่ี่�ไม่ปรัากฏิรัายงาน 
และการัปรัะมง ท่ี่�ไรัก้ฎเกณฑ์” เท่ี่านั�น10

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมล่ด้การใช�พืล่าสตกิบรรจุภััณฑ์์
อาหารแล่ะจดั้การเศษอาหาร

[21] ระบบคุ่ดีแยั่กข้ยั่ะคุรวุ่เรอืนุ

 • สรัา้งรัะบับัในรัะดับัชมุชนหรัอืท้ี่องถิ�นท่ี่�สนับัสนนุการัคัด
แยกขยะเศ์ษอาหารัออกจากขยะทัี่�วไป ทัี่�งจากครัวัเรัอืน 
รัา้นอาหารั หรัอืตลาด เพื�อนำาไปใชท้ี่ำาปุ๋ยหมกัต่อได้

[23] นุโยั่บายั่กฎีหมูายั่ลดีใช้พลาสุติ้กบรรจภุ่ณฑ์์อาหาร

 • ผู้ลักดันให้เกิดการัปฏิิบััติจรังิตาม Roadmap การั
จัดการัขยะพลาสติก และแผู้นปฏิิบััติการัด้านการั
จัดการัขยะพลาสติก

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมกนิอาหารพืื�นเมอืง/ที่�องถิ่ิ�น

[24] อนุรุก่ษ์/ปัรบ่ปัรุง/ใช้ปัระโยั่ชนุ์พ่นุธุพื์ชและสุ่ต้ว์ุพื�นุ
เมูืองที�เปั็นุอาหาร

 • ส่งเสรัมิให้เกษตรักรัหรัอืกลุ่มเกษตรักรัคัดเลือกและ
เก็บัเมล็ดพนัธุิผ์ู้กัผู้ลไมพ้ื�นเมอืงเอง เพื�อนำามาใชใ้นการั
เพาะปลกู เชน่ ธินาคารัเมล็ดพนัธุิช์มุชน

 • ส่งเสรัมิการัตลาดโดยใชง้านวิจัยเป็นตัวนำาสำาหรับััพนัธุิ์
พืชและสัตว์พื�นเมืองท่ี่�ม่ศั์กยภาพในการัใช้ปรัะโยชน์
และขยายผู้ลที่างธุิรักิจ

10  

การัใหเ้งนิอดุหนนุเกษตรักรัท่ี่�เปล่�ยนไปที่ำาวิธิเ่กษตรัยั�งยนืม่
ความจำาเป็นอย่างยิ�ง ม่หลักฐานจากงานวิจัยเงินสนับัสนนุ
ที่ำาใหเ้กษตรักรัไมล้่มเลิกความตั�งใจ และไมเ่ปล่�ยนกลับับัมา
ที่ำารัะบับัเกษตรัแบับัเดิม (Daugberg, 2010)

การัท่ี่�ให้ผูู้้บัรัโิภคให้รูัถึ้งแหล่งท่ี่�มาของสินค้าปรัะมงและ
สัตว์นำาตาม “รัะเบั่ยบัว่าด้วยการัขอและการัออกใบัรับััรัอง
มาตรัฐานการัที่ำาปรัะมงพื�นบั้านอย่างยั�งยืนและการัแปรัรูัป
สินค้าปรัะมงพื�นบั้าน พ.ศ์.2563” จะที่ำาให้เกิดการัปรัะมง
อยา่งยั�งยนืได้ ทัี่�งยงัเป็นการัสนับัสนนุชาวปรัะมงรัายยอ่ย
ปรัะเที่ศ์ไที่ยม่การันำาเข้าสินค้าปรัะมงและสัตว์นำาเพิ�มมาก
ขึ�นเรัื�อย ๆ ต้องส่งเสรัมิการัปรัะมงแบับัไมท่ี่ำาลายจากสินค้า
ท่ี่�นำาเขา้ด้วยเชน่กัน

ยงัไมม่ร่ัะบับัท่ี่�มป่รัะสิที่ธิภิาพในการัคัดแยกขยะ เศ์ษอาหารั
จากครัวัเรัอืน รัา้นอาหารั หรัอืตลาด เศ์ษอาหารัยังถูกทิี่�ง
รัวมกับัขยะอื�น ๆ ขยะในปรัะเที่ศ์ไที่ยมากกว่าครัึ�งเป็นขยะ
เศ์ษอาหารั (กรัมควบัคมุมลพษิ, 2560)

ปรัะเที่ศ์ไที่ยม่ Roadmap การัจัดการัขยะพลาสติก 
พ.ศ์. 2561-25673 และแผู้นปฏิิบััติการัด้านการัจัดการั
ขยะพลาสติกฉบัับัท่ี่� 1 พ.ศ์. 2563-2565 ปัญหาท่ี่�พบัคือ
ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ในปรัะเที่ศ์ไที่ยรัอ้ยละ 38 เป็นบัรัรัจุ
ภัณฑ์อาหารั และเป็นแบับัใช้ครัั�งเด่ยวทิี่�ง (กรัมควบัคุม
มลพษิ, 2563)

การัคัดเลือกและเก็บัเมล็ดพันธุิโ์ดยเกษตรักรัเพื�อใช้เพาะ
ปลูก ขายหรัอืแจกจ่ายเมล็ดพันธุิเ์ป็นวิธิก่ารัท่ี่�ยั�งยืนและส่ง
เสรัมิใหเ้กิดความหลากหลายของพนัธิุพ์ชืท่ี่�ใชเ้ปน็อาหารัได้
ในรัะดับัท้ี่องถิ�น

พันธุิพ์ืชพันธุิสั์ตว์พื�นเมืองท่ี่�สามารัถเพาะปลูกหรัอืเล่�ยงได้ 
และได้รับััการัส่งเสรัมิใหใ้ช้ปรัะโยชน์ที่างการัค้าอย่างกว้าง
ขวางที่ำาให้สามารัถรักัษาสายพนัธุิไ์วไ้ด้อยา่งยั�งยนื

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะกลาง (ต้�อ)

 แผู้นปฏิิบััติการัสากลว่าด้วยการัป้องกัน ลด และเลิกการัปรัะมงท่ี่�ผู้ิดกฎหมาย การัปรัะมงท่ี่�ไม่ปรัากฏิรัายงาน และการั
ปรัะมงท่ี่�ไรัก้ฎเกณฑ์ เป็นชื�อท่ี่�แปลมาจาก International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing หรัอืตัวยอ่ท่ี่�รูัจั้กกันทัี่�วไป คือ IUU
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ม�ตรกิ�รแทรกิแซง 
(ตวัเล่ขในำกิล่อ่งสีแดีงที�กิำ�กิบัแตล่่ะผู้ล่ล่พัธ์ใ์นำร้ป 3.3) เหตผุู้ล่สนำบัสนำนุำกิ�รเล่อืกิ

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ กลุ่ม่เปราะบางมค่วามมั�นคงที่างอาหาร

[25] พื�นุที�สุ�วุนุกลางชุมูชนุ/พื�นุที�เมูืองทำาแปัลงสุวุนุคุรวุ่

 • ผู้ลักดันให้เที่ศ์บัาล ชุมชนในเขตเมือง หรัอืหน่วยงาน
ภาครัฐัท่ี่�เปน็เจ้าของท่ี่�ดินในเมอืงจัดสรัรัพื�นท่ี่�ส่วนกลาง
หรัอืท่ี่�ว่างเปล่าเพื�อการัที่ำาเกษตรัในเมือง โดยเฉพาะ
พื�นท่ี่�ใกล้ชุมชนกลุ่มปรัะชากรัเปรัาะบัางให้สามารัถ
เขา้ไปใชป้รัะโยชน์จากพื�นท่ี่�ได้

 • ขยายผู้ลโครังการัพฒันาเกษตรักรัรัมยั�งยนืในเมอืง ของ
กรัะที่รัวงเกษตรัและสหกรัณ์

[26] แผู้นุลดีเสีุ�ยั่ง/นุโยั่บายั่รฐ่ช�วุยั่เกษต้รกร/กลุ�มูเปัราะ
บางรบ่มูืออาหารไมู�มู่�นุคุงในุภาวุะวิุกฤต้

 • ส่งเสรัมิใหช้มุชนเกษตรักรัท่ี่�ตั�งอยูใ่นพื�นท่ี่�เส่�ยงนำาท่ี่วม
ซำาซาก และพื�นท่ี่�แห้งแล้ง จัดที่ำาแผู้นลดความเส่�ยง 
และหามาตรัการัลดความเส่�ยง

 • นโยบัายรัฐัชว่ยเหลือเกษตรักรั กลุ่มเปรัาะบัาง ในชว่ง
ภาวะวิกฤต เชน่ คปูองอาหารั ยกเว้นดอกเบั่�ยเงนิกู้ยมื
ของเกษตรักรั เป็นต้น

 • สรัา้งแพลตฟ้อรัม์รัะดับัท้ี่องถิ�นหรัอืรัะดับัปรัะเที่ศ์ให้
ปรัะชาชนสามารัถเข้าถึงอาหารัและเกิดกรัะจายอาหารั
ได้อยา่งทัี่�วถึงในชว่งวิกฤต

ผู้ล่ล่พัธ์ ์ พืฤตกิรรมการกนิ 
(ล่ด้หวานมนัเคม็, ด้ื�มนำาเปล่า่, 
กนิอาหารปล่อด้ภััย, 
กนิอาหารที่่�ผล่ติจากระบบที่่�ยั�งยืน, 
กนิอาหารพืื�นเมอืง/ที่�องถิ่ิ�น)

[27]

 • ส่งเสรัมิและพัฒนาเครัื�องมืออุปกรัณ์รัาคาไม่แพงท่ี่�
ใชใ้นการัติดตามพฤติกรัรัมการักินและโภชนาการั 
เช่น แอพพลิเคชั�นบันมือถือ โดยเฉพาะท่ี่�เหมาะกับั
อาหารัไที่ย และบัรับิัที่สภาพแวดล้อมด้านอาหารัใน
ปรัะเที่ศ์ไที่ย

การัส่งเสรัมิให้เกิดรัะบับัเกษตรัในเมืองเป็นแนวที่างหนึ�ง
ท่ี่�ที่ำาให้เกิดความยั�งยืนของรัะบับัอาหารั(Krishnan, 
Nandwani, Smith, & Kankarta, 2016)

แผู้นรัะดับัชมุชนเพื�อเตรัย่มรับััมอืกับัผู้ลกรัะที่บัท่ี่�จะเกิดขึ�นกับั
รัะบับัอาหารัในภาวะวิกฤต เชน่ ท่ี่�เกิดจากนำาท่ี่วมและภัยแล้ง 
เปน็มาตรัการัสำาคัญท่ี่�นำาไปสู่ผู้ลลัพธิค์วามมั�นคงที่างอาหารั
ในรัะดับัชมุชน (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), 2021)

ม่หลักฐานงานวิจัยว่าผูู้้ท่ี่�ใช้แอพพลิเคชั�นบันมือถือเพื�อ
ติดตามการักินในแต่ละวันสามารัถเปล่�ยนแปลงพฤติกรัรัม
การับัรัโิภคและม่ภาวะโภชนาการัท่ี่�ด่ขึ�นได้ (Fakih El 
Khoury et al., 2019)

ระด่ีบผู้ลล่พธร์ะยั่ะกลาง (ต้�อ)
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4 /  เคำรื�องมอืกิ�รตดิีต�ม 
แล่ะประเมนิำผู้ล่เป้�หม�ย 

อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
แล่ะยั�งยนืำ

การติั้ดตั้ามุ่และประเมุ่ินัผู้ลว�ามุ่าตั้รการแทั้รกแซึ่งท้ั้�ถก่กำาหนัดภายใต้ั้แผู้นังานัตั้�าง ๆ  ท้ั้�ถก่
พ้ฒนัาออกแบบและนัำาไปปฏิิบ้ติั้บรรลุเป�าหมุ่ายอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืุขภาพและย้�งยืนัหรอืไมุ่� จุำาเป็นั
ต้ั้องอาศ้ยเครื�องมุ่ือวิธก้ารติั้ดตั้ามุ่และประเมิุ่นัผู้ลท้ั้�ถ่กต้ั้องและต้ั้วชุ้�ว้ดท้ั้�เหมุ่าะสืมุ่ ข้อมุ่่ลและ
ผู้ลท้ั้�ได้จุากการติั้ดตั้ามุ่และประเมุ่ินัผู้ลโดยใชุ้ต้ั้วชุ้�ว้ดสืามุ่ารถใชุ้บ�งบอกสืถานัการณ์ปัจุจุุบ้นั 
ด่การเปล้�ยนัแปลงท้ั้�เกิดขึ�นัหล้งจุากนัำามุ่าตั้รการไปใชุ้ และหาวิธ้การแก �ไขหากเป�าหมุ่ายท้ั้�
ต้ั้�งไว �ไมุ่�เป็นัไปตั้ามุ่ท้ั้�ต้ั้องการ เนัื�อหาในับทั้นั้�นัำาเสืนัอเครื�องมุ่ือวิธ้การติั้ดตั้ามุ่และประเมุ่ินัผู้ล
และต้ั้วชุ้�ว้ดเป�าหมุ่ายอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืุขภาพและย้�งยืนั รวมุ่ท้ั้�งวิธ้การติั้ดตั้ามุ่และประเมิุ่นัผู้ล
และต้ั้วชุ้�ว้ดความุ่ย้�งยืนัของระบบอาหาร นัอกจุากการติั้ดตั้ามุ่และประเมิุ่นัผู้ลเป�าหมุ่ายของ
การได้บรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืุขภาพและย้�งยืนั ในับทั้นั้�ย้งได �ให้รายละเอ้ยดโดยส้ืงเขปเครื�องมืุ่อ
การติั้ดตั้ามุ่และประเมิุ่นัผู้ลท้ั้�ใชุ้ว้ดความุ่รอบร่ด้้านัโภชุนัาการ/อาหารซึึ่�งเป็นัปัจุจุ้ยภายในั และ
เครื�องมุ่อืติั้ดตั้ามุ่และประเมิุ่นัผู้ลท้ั้�ใชุว้้ดสืภาพแวดล้อมุ่ด้านัอาหารซึึ่�งเปน็ัปจัุจุ้ยภายนัอกท้ั้�สืำาค้ญ
สืำาหรบ้การเลือกบรโิภคอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั และในัท้ั้ายบทั้นัำาเสืนัอต้ั้วชุ้�ว้ดตั้ามุ่กรณ้
ต้ั้วอย�างทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลงอาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนัสืำาหรบ้ประเทั้ศไทั้ย



4.1  เคำรื�องมอืกิ�รตดิีต�มแล่ะประเมนิำผู้ล่แล่ะ ตวัช้ี�วดัีอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำ 

ม่การัศึ์กษาจำานวนมากท่ี่�พัฒนาเครัื�องมือปรัะเมินและตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัด11 อาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สุขภาพและยั�งยืน จากการัที่บัที่วนวรัรัณกรัรัมโดย Harrison และคณะ (2022) ท่ี่�ได้รัวบัรัวม
การัศึ์กษาจำานวน 103 เรัื�อง ซึ�งพัฒนาตัวช่�วัดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน ได้จัดกลุ่มตัวช่�วัด
ในแต่ละด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืน ทัี่�งด้านสขุภาพ ด้านสิ�งแวดล้อม และด้านสังคม
และวัฒนธิรัรัม โดยกลุ่มของตัวช่�วัดในแต่ละด้านแสดงดังตารัาง 4.1

จากตารัาง 4.1 ในแต่ละกลุ่มของตัวช่�วัดสามารัถวัดปรัะเมินผู้ลได้หลายวิธิโ่ดยใช้ตัวช่�วัดท่ี่�
แตกต่างกันไป รัายละเอ่ยดสามารัถดเูพิ�มเติมในภาคผู้นวก ตัวอยา่งเชน่ ในด้านสขุภาพ ตัวช่�วัดท่ี่�
ถกูนำามาใชติ้ดตามและปรัะเมนิผู้ลลัพธิส์ขุภาพท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการับัรัโิภคอาหารั มจ่ำานวนมากถึง 12 
ตัว เชน่ จำานวนการัตายท่ี่�เกิดจากโรัคหัวใจและรัะบับัไหลเว่ยนโลหิต/เบัาหวาน/มะเรัง็ ท่ี่�สามารัถ
ป้องกันได้ (Averted deaths) จำานวนปีท่ี่�สญูเส่ยไป (Life years lost) จากโรัคหัวใจและรัะบับัไหล
เว่ยนโลหิต, เบัาหวาน, มะเรัง็ สัดส่วนเด็กตำากว่า 5 ปี ท่ี่�มภ่าวะโภชนาการัขาด สัดส่วนเด็กตำากว่า 5 
ปี ท่ี่�นำาหนักตำากว่าเกณฑ์ เป็นต้น ในด้านสิ�งแวดล้อม วิธิก่ารัติดตามและปรัะเมนิผู้ลท่ี่�เก่�ยวกับัการั
ใชน้ำาสามารัถที่ำาได้มากถึง 18 วิธิ ่หรัอื 18 ตัวช่�วัดท่ี่�แตกต่างกัน เชน่ ปรัมิาณนำาบัาดาลท่ี่�เติมเขา้มา
ที่ดแที่นท่ี่�สญูเส่ยไปจากนำาท่ี่�นำาไปใชท้ี่ำาการัเกษตรั การัขาดแคลนนำา (water scarcity footprint) 
และเนื�องด้วยความหลากหลายของตัวช่�วัดเหล่าน่�ท่ี่�มอ่ยูเ่ปน็จำานวนมากท่ี่�สามารัถนำามาใชติ้ดตาม
และปรัะเมนิผู้ลมติิความยั�งยนืหนึ�ง ๆ ของอาหารัได้ ซึ�งในแงห่นึ�งที่ำาใหส้ะดวกต่อผูู้ใ้ชง้านท่ี่�มตั่วเลือก
เยอะ อยา่งไรัก็ตามในอ่กแงห่นึ�งต้องมห่ลักเกณฑ์พจิารัณาเลือกอยา่งรัะมดัรัะวังกลั�นกรัองใหเ้หมาะ
สมกับัแต่ละบัรับิัที่ โอกาส ขอบัเขตพื�นท่ี่�การัที่ำางาน ขอ้สำาคัญปรัะการัหนึ�งในการัเลือกตัวช่�วัดขึ�นอยู่
ท่ี่�ว่ามข่อ้มลูท่ี่�จะนำามาใชส้นับัสนนุการัติดตามและปรัะเมนิผู้ลหรัอืไม ่รัวมทัี่�งงบัปรัะมาณสนับัสนนุ
ในการัเก็บัขอ้มลูเพื�อการัปรัะเมนิผู้ลและติดตามตัวช่�วัดเหล่าน่�ด้วยหากไมไ่ด้มแ่หล่งขอ้มลูที่ติุยภมูิ
จากการัสำารัวจโดยหน่วยงานภาครัฐัอยูแ่ล้ว

เนื�องจากมตั่วช่�วัดจำานวนมากท่ี่�สามารัถนำาไปใชใ้นการัติดตามและปรัะเมนิการับัรัรัลผุู้ลตาม
เป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืน จึงไม่สามารัถแจกแจงได้ทีุ่กตัว ดังนั�นในบัที่น่�ขอให้รัาย
ละเอ่ยดโดยสังเขปเฉพาะวิธิก่ารัหรัอืเครัื�องมือท่ี่�ใช้ปรัะเมินและตัวช่�วัดท่ี่�ม่ผูู้ใ้ช้อย่างกว้างขวางใน
แต่ะละด้านของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื

11 ในหนังสือเล่มน่�คำาว่า “ตัวช่�วัด” แปลมาจากคำาว่า “indicator” ในภาษาอังกฤษ และคำาว่า “ดัชน่ช่�วัด” แปลมาจากคำาว่า 
“index” ในภาษาอังกฤษ ซึ�งสองคำาน่�มค่วามแตกต่างกันตรังท่ี่� index เปน็การันำาเอาตัวช่�วัดหลาย ๆ ตัวมาพิจารัณารัว่ม
กันในการัวัดปรัะเมินเรัื�องใดเรัื�องหนึ�งท่ี่�ม่ความซับัซ้อนและไม่สามารัถวัดปรัะเมินได้ด้วยตัวช่�วัดเพ่ยงตัวเด่ยว ตัวอย่าง
ของดัชน่ช่�วัดท่ี่�นิยมใช้อย่างแพรัห่ลาย เช่น ดัชน่การัพัฒนามนษุย์ (Human Development Index) ซึ�งนำามาใชใ้นการั
วัดปรัะเมนิการัพฒันาศั์กยภาพมนษุยใ์น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพ ด้านการัศึ์กษา และด้านเศ์รัษฐกิจ ดัชน่ช่�วัดน่�มตั่วช่�
วัดยอ่ย คือ อายขุยัโดยเฉล่�ยของปรัะชากรั อัตรัาการัอ่านออกเขย่นได้ และผู้ลิตภัณฑ์มวลรัวมปรัะชาชาติ ค่าคะแนนของ
ดัชน่การัพฒันามนษุยอ์ยูใ่นชว่ง 0-1 เกิดจากการันำาผู้ลจากการัปรัะเมนิโดยใชตั้วช่�วัดยอ่ยทัี่�งหมดมาพจิารัณาปรัะกอบั
กัน โดยค่า 0 เป็นค่าตำาท่ี่�สดุ และ 1 เป็นค่าสงูท่ี่�สดุ
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ตารูาง 4.1  กลุ�มุ่ต้ั้วชุ้�ว้ดในั 3 ด้านัของการติั้ดตั้ามุ่และประเมุ่ินัผู้ล 

อาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนั

ด้ีานุสุขุ้ภาพ ด้ีานุสิุ�งแวุดีล้อมู ด้ีานุสุ่งคุมูและวุ่ฒินุธรรมู

 • ผู้ลลัพธิส์ขุภาพท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัการั
บัรัโิภคอาหารั

 • คุณภาพอาหารัในมิติต่าง ๆ 
ได้แก่ ความเพ่ยงพอของสารั
อาหารั (nutrient adequacy), 
ความหนาแน่นของสารัอาหารั 
(nutrient density), สมดุล
ข อ ง แ ห ล่ ง ท่ี่� ม า ข อ ง อ า ห า รั 
(moderation), ความหลาก
หลายของอาหารั,  อาหารั
ปลอดภัย, ดัชน่ช่�วัดท่ี่�ปรัะเมิน
หลายมติิรัวมกัน

 • ปรัมิาณอาหารั

 • อื�น ๆ ได้แก่ สัดส่วนของผู้ักผู้ล
ไม้ ท่ี่�ม่ ต่อท่ี่�แนะนำาให้บัรัิโภค 
(ratio of fruit and vegetable 
availability to recommended 
consumption), แฟ้คเตอรั์
การัเปล่�ยนแปลงที่างช่วภาพ
ของอาหารั (bio-conversion 
factors for food)

 • ก๊าซเรัอืนกรัะจก

 • การัใชน้ำา

 • การัใชท่้ี่�ดิน

 • ความเป็นพษิ

 • การัใชพ้ลังงาน

 • ป รั า ก ฏิ ก า รั ณ์ ยู โ ที่ รั ฟิ้ เ ค ชั น 
(Eutrophication)

 • อนมุลูอิสรัะไนโตรัเจน (reactive 
nitrogen)

 • กรัะบัวนการักลายเป็นกรัด 
(acidification)

 • ความหลากหลายที่างชว่ภาพ

 • ขยะเศ์ษอาหารั

 • การัใชฟ้้อสฟ้อรัสั

 • อื�น ๆ ได้แก่ คะแนน Partial 
ReCiPe, คะแนนความยั�งยืน, 
การัสญูเส่ยพื�นท่ี่�ป่า, คะแนนการั
ปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกต่อการัใช้
ท่ี่�ดิน, คะแนนผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�ง
แวดล้อม 

 • การัยอมรัับัที่าง วัฒน ธิ รัรัม 
(cultural acceptability)

 • สวัสดิภาพสัตว์

 • ความพงึพอใจ

 • ทัี่ศ์นคติ

 • ความมั�นคงที่างอาหารั

 • รัาคาอาหารั

 • มูลค่าของผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม
ท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารั

 • มูลค่าของผู้ลกรัะที่บัสุขภาพท่ี่�
เก่�ยวกับัอาหารั

 • ต้นที่นุการัผู้ลิต

 • อื�น ๆ ได้แก่ อุบััติเหตุท่ี่�เกิดใน
เกษตรักรัจากการัปรัะกอบัอาชพ่, 
ความถ่�ของการับัรัิโภคอาหารั
สำาเรัจ็รูัปพรัอ้มบัรัโิภค, จำานวน
ชั�วโมงการัที่ำางานของเกษตรักรั 
และสถานท่ี่�ท่ี่�ซื�ออาหารั

4.1.1 
ด้ีานุสุขุ้ภาพ

(กิ) ผู้ล่ล่พัธ์สุ์ขภ�พ
ถึงแม้ม่ตัวช่�วัดผู้ลลัพธิ์ที่างสุขภาพหลายตัวท่ี่�นิยมใช้เพื�อการัติดตามและปรัะเมินผู้ลการั

บัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ แต่ตัวช่�วัดท่ี่�พบัเห็นได้บั่อยและถูกนำามาใช้ปรัะเมินปรัะสิที่ธิผิู้ลของ
มาตรัการัแที่รักแซงหรัอืเครัื�องมือที่างนโยบัาย ได้แก่ (1) จำานวนการัตายท่ี่�ป้องกันได้ (averted 
deaths) จากโรัคหัวใจและรัะบับัไหลเว่ยนโลหิต/เบัาหวาน/มะเรัง็ (2) ปีสขุภาวะท่ี่�สญูเส่ยซึ�งหล่ก
เล่�ยงได้ (avoided Disability Adjusted Life Years) จากการัป่วยด้วยโรัคหัวใจและรัะบับัไหล
เว่ยนโลหิต/เบัาหวาน/มะเรัง็ และ (3) ปีท่ี่�สญูเส่ยไป (Life years lost) จากการัเส่ยช่วิตก่อนวัย
อันควรัด้วยโรัคหวัใจและรัะบับัไหลเว่ยนโลหติ/เบัาหวาน/มะเรัง็ โดยตัวช่�วัดทัี่�งสามตัวจำาเปน็ต้อง
อาศั์ยขอ้มลูสขุภาพท่ี่�รัวบัรัวมโดยหน่วยงานที่างสาธิารัณสขุรัะดับัปรัะเที่ศ์มาใชใ้นการัคำานวณและ
ปรัะเมิน สำาหรับััในปรัะเที่ศ์ไที่ยปีสขุภาวะท่ี่�สญูเส่ยจากการัป่วยด้วยโรัคเบัาหวานในปี พ.ศ์. 2557 
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เท่ี่ากับั 340,000 ปี ในเพศ์ชาย และ 581,000 ปี ในเพศ์หญงิ โดยเพศ์หญงิมจ่ำานวนปีสขุภาวะท่ี่�
สญูเส่ยจากการัป่วยด้วยโรัคเบัาหวานมากกว่าเพศ์ชายปรัะมาณ 1.7 เท่ี่า ซึ�งโรัคเบัาหวานเป็นสาเหตุ
ของการัสญูเส่ยปีสขุภาวะในเพศ์หญิงของปรัะชากรัไที่ยเป็นอันดับัหนึ�ง (สำานักงานพฒันานโยบัาย
สขุภาพรัะหว่างปรัะเที่ศ์, 2560)

(ข) คำณุีภ�พของอ�ห�ร
ตัวช่�วัดแรักท่ี่�นิยมนำามาใช้เพื�อปรัะเมินคุณภาพของอาหารั คือ สัดส่วนปรัะชากรัท่ี่�บัรัโิภค

สารัอาหารัเพ่ยงพอ ทัี่�งพลังงาน สารัอาหารัหลัก (macronutrients) และสารัอาหารัรัอง 
(micronutrients) ตามแต่ท่ี่�หน่วยงานที่างโภชนาการัของแต่ละปรัะเที่ศ์แนะนำา ซึ�งการัปรัะเมิน
ที่ำาไดโ้ดยการัใชแ้บับับันัทึี่กรัายการัอาหารัและเครัื�องดื�มท่ี่�รับััปรัะที่านใน 24 ชั�วโมงก่อนหน้า (24-h 
dietary recall) หลังจากนั�นนำาอาหารัแต่ละรัายการัท่ี่�อยูใ่นแบับับัันทึี่กมาแจกแจงเพื�อคำานวณหา
พลังงานและปรัมิาณสารัอาหารัท่ี่�ได้รับััในแต่ละปรัะเภที่ ในปรัะเที่ศ์ไที่ยม่การัสำารัวจการับัรัโิภค
อาหารั ซึ�งเปน็ส่วนหนึ�งของการัสำารัวจสขุภาพปรัะชาชนไที่ยโดยการัตรัวจรัา่งกาย ผู้ลจากการัสำารัวจ
ครัั�งล่าสุดและท่ี่�ม่การัรัายงานในปี พ.ศ์. 2551-2552 (สถาบัันวิจัยรัะบับัสาธิารัณสุข, 2554) เช่น 
คนไที่ยได้รับััแคลเซย่มและธิาตเุหล็กจากอาหารัตำากว่ารัอ้ยละ 30.0 และ 67.0 ของปรัมิาณท่ี่�ควรั
ได้ และยงัพบัอ่กว่าปรัมิาณโซเด่ยมท่ี่�ได้รับััต่อวันมค่่ามธัิยฐาน (median) เท่ี่ากับั  3,264 มลิลิกรัมั
ต่อวัน ซึ�งสงูกว่ารัะดับัท่ี่�แนะนำาโดย WHO ซึ�งไมค่วรัเกิน 2,400 มลิลิกรัมัต่อวัน เป็นต้น

อ่กตัวช่�วัดหนึ�งท่ี่�นิยมนำามาใชเ้พื�อการัติดตามและปรัะเมนิผู้ลคณุภาพอาหารัท่ี่�บัรัโิภค คือ ดัชน่
ช่�วัดการับัรัโิภคเพื�อสขุภาพ (Healthy Eating Index, HEI) โดยดัชน่ช่�วัดน่�เปน็การัปรัะเมนิคณุภาพ
อาหารัท่ี่�บัรัโิภคในแต่ละองค์ปรัะกอบัหลักเมื�อเท่ี่ยบักับัท่ี่�แนะนำาไว้ตามขอ้ปฏิิบัติัการับัรัโิภคอาหารั
ของแต่ละปรัะเที่ศ์ สำาหรับัั HEI ท่ี่�ถกูพฒันาขึ�นโดยกรัมเกษตรักรัรัม (United States Department 
of Agriculture, USDA) ของปรัะเที่ศ์สหรัฐัอเมรักิา ซึ�งที่บัที่วนล่าสดุในปี ค.ศ์. 2015 ปรัะเมนิการั
บัรัโิภคอาหารัใน 13 องค์ปรัะกอบั ได้แก่ (1) ผู้ลไมท้ี่กุชนิดรัวมนำาผู้ลไมแ้ท้ี่ (2) ผู้ลไมท้ี่กุชนิดไมร่ัวม
นำาผู้ลไม ้(3) ผู้ักที่กุชนิด (4) ถั�ว (5) ธิญัพชืไมข่ดัส่ (6) นมและผู้ลิตภัณฑ์ (7) โปรัต่นที่กุปรัะเภที่ 
(8) อาหารัที่ะเลและโปรัต่นจากพชื (9) กรัดไขมนั (10) ธิญัพชืขดัส่ (11) โซเด่ยม (12) นำาตาลเติม
ในอาหารั และ (13) ไขมนัอิ�มตัว ในการัคำานวณค่าดัชน่ช่�วัดใหค้ะแนนหรัอืนำาหนักท่ี่�แตกต่างกันใน
แต่ละองค์ปรัะกอบั เช่น องค์ปรัะกอบัท่ี่� 1 ผู้ลไม้รัวมที่กุชนิดรัวมนำาผู้ลไมแ้ท้ี่ มค่่าคะแนนเต็มเท่ี่ากับั 
5 ถ้าผูู้้ท่ี่�ถกูสำารัวจบัรัโิภคผู้ลไม้รัวมนำาผู้ลไม้มากกว่า 0.8 ถ้วยต่อพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรั่� ได้
คะแนนเต็มเท่ี่ากับั 5 คะแนน ส่วนผูู้ท่้ี่�ไมบ่ัรัโิภคผู้ลไมห้รัอืนำาผู้ลไมเ้ลยได้คะแนนเท่ี่ากับั 0 ในขณะท่ี่�
องค์ปรัะกอบัท่ี่� 11 โซเด่ยม มค่่าคะแนนเต็มเท่ี่ากับั 10 คะแนน ผูู้้ท่ี่�บัรัโิภคโซเด่ยมต่อวันน้อยกว่า 1.1 
กรัมัต่อพลังงานท่ี่�ได้รับััจากอาหารั 1,000 กิโลแคลอรั่� ได้คะแนนเต็ม 10 ส่วนผูู้ท่้ี่�บัรัโิภคโซเด่ยมเกิน
กว่า 2 กรัมั ต่อพลังงานท่ี่�ได้รับััจากอาหารั 1,000 กิโลแคลอรั่� ได้คะแนนในองค์ปรัะกอบัน่�เท่ี่ากับั 
0 จากนั�นนำาคะแนนทัี่�ง 13 องค์ปรัะกอบัมาบัวกรัวมกัน ซึ�งค่าคะแนนเต็มเท่ี่ากับั 100 คะแนน ผูู้้ท่ี่�
ได้คะแนน HEI สงู โดยเฉพาะเมื�อเขา้ใกล้ค่า 100 หมายความว่ามร่ัะดับัการับัรัโิภคอาหารัสขุภาพ
ท่ี่�สงูตามขอ้ปฏิิบััติการับัรัโิภคอาหารัสำาหรับััคนอเมรักัิน
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จากการัสำารัวจคนอเมรักัินในป ีค.ศ์. 2017-2018 (U.S. Department of Agriculture, 2022) 
โดยใชแ้บับับันัทึี่กรัายการัอาหารัและเครัื�องดื�มท่ี่�รับััปรัะที่านใน 24 ชั�วโมงก่อนหน้ามาคำานวณเพื�อหา
ค่า HEI พบัว่าคนอเมรักัินมค่่าเฉล่�ยคะแนนเท่ี่ากับั 54 โดยค่าสงูสดุพบัในกลุ่มเด็กอาย ุ2-4 ปี ซึ�งม่
ค่า HEI เฉล่�ยเท่ี่ากับั 62 คะแนน ส่วนกลุ่มอาย ุ14-18 ปี มค่่า HEI เฉล่�ยตำาท่ี่�สดุเท่ี่ากับั 49 คะแนน

สำาหรับััในปรัะเที่ศ์ไที่ย มง่านวิจัยท่ี่�พฒันา HEI โดยนำาแนวที่างของปรัะเที่ศ์สหรัฐัอเมรักิามา
ใช ้จัดแบั่งกลุ่มองค์ปรัะกอบัของอาหารัเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ (1) ขา้วแป้ง (2) ผู้ัก (3) ผู้ลไม ้(4) นม
และผู้ลิตภัณฑ์ (5) เนื�อสัตว์ (6) ไขมนัทัี่�งหมด (7) ไขมนัอิ�มตัว (8) นำาตาลท่ี่�เติมในอาหารัเครัื�อง
ดื�ม (9) คอเลสเตอรัอล (10) โซเด่ยม และ (11) ความหลากหลายของอาหารั แต่ละกลุ่มมค่ะแนน
เต็มเท่ี่ากับั 10 การักำาหนดค่าเกณฑ์คะแนนของแต่ละองค์ปรัะกอบัใชข้อ้แนะนำาตามธิงโภชนาการัท่ี่�
เฉพาะเจาะจงกับัการับัรัโิภคอาหารัของคนไที่ย (Taechangam, Pinitchun, & Pachotikarn, 2008) 
เชน่ องค์ปรัะกอบัของอาหารักลุ่มท่ี่� 1 ขา้วแปง้ เกณฑ์สำาหรับััการัได้คะแนนเต็ม 10 คือ บัรัโิภคอาหารั
ในกลุ่มขา้วแปง้ในชว่ง 8-12 ทัี่พพต่่อวัน และไมไ่ด้คะแนนเลยหากไมไ่ด้บัรัโิภคขา้วแปง้หรัอืบัรัโิภค
เกินกว่า 14-18 ทัี่พพต่่อวัน เปน็ต้น หลังจากรัวมคะแนนท่ี่�ได้ทัี่�ง 11 องค์ปรัะกอบั ซึ�งมค่่าคะแนนเต็ม
เท่ี่ากับั 110 คะแนน หากได้คะแนน HEI มากกว่า 66 ขึ�นไป หมายความว่ามพ่ฤติกรัรัมการับัรัโิภค 
“ด่” ได้คะแนนอยูใ่นชว่ง 55-66 หมายถึง “ควรัต้องปรับััปรุัง” และคะแนนตำากว่า 55 หมายความ
ว่าม่พฤติกรัรัมการับัรัโิภค “แย่” ได้ม่การันำาเครัื�องมือ HEI น่�ไปใชใ้นการัสำารัวจการับัรัโิภคอาหารั 
3 วันย้อนหลังของกลุ่มคนไที่ยจำานวน 121 คน ท่ี่�ม่อายุอยู่ในช่วง 25-60 ปี ดำาเนินการัสำารัวจในปี 
พ.ศ์. 2551 พบัว่ามค่่าเฉล่�ยคะแนน HEI เท่ี่ากับั 48.6 ซึ�งหมายถึงมพ่ฤติกรัรัมการับัรัโิภคแย ่โดยม่
เพย่งรัอ้ยละ 8.3 ของผูู้้ท่ี่�ที่ำาการัสำารัวจท่ี่�มค่่าคะแนนมากกว่า 66 หมายถึงมพ่ฤติกรัรัมการับัรัโิภค
ในเกณฑ์ด่

4.1.2 
ด้ีานุผู้ลกระทบต้�อสิุ�งแวุดีล้อมู

ตัวช่�วัดท่ี่�นิยมใช้มากท่ี่�สุดในการัติดตามและปรัะเมินผู้ลเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพ
และยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อมเก่�ยวข้องกับัการัวัดปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก ซึ�งม่ตัว
ช่�วัด 3 ตัว ท่ี่�นิยมนำามาใชไ้ด้แก่ ตัวช่�วัดปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกทีุ่กตัว12 ตัวช่�วัด
รัอยเท้ี่าคารับ์ัอน (carbon footprint) และตัวช่�วัดศั์กยภาพก๊าซเรัอืนกรัะจก (global warming 
potential, GWD) ตัวอย่างการันำาตัวช่�วัดมาใชใ้นการัปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อมของ
อาหารั เช่น การัใช้ตัวช่�วัด GWD มาเปรัย่บัเท่ี่ยบัผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อมจากการัปลดปล่อย

12 ก๊าซเรัอืนกรัะจก ได้แก่ คารับ์ัอนไดออกไซด์ (CO2) ม่เที่น (CH4) ไนตรัสัออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรัฟ้ลูออโรัคารับ์ัอน 
(HFCs) ก๊าซเพอรัฟ์้ลูออโรัคารับ์ัอน (PFCs) ก๊าซซัลเฟ้อรัเ์ฮกซะฟ้ลูออไรัด์ (SF6) ก๊าซไนโตรัเจนไตรัฟ้ลูออไรัด์ (NF6) 
เป็นต้น(กรัมส่งเสรัมิคณุภาพสิ�งแวดล้อม, 2021)
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ก๊าซเรัอืนกรัะจกรัะหว่างอาหารัเมดิเตอรัเ์รัเน่ยน13 และอาหารัมังสวิรัติั (Castañé & Antón, 2017) 
โดยปรัะเมินการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกทัี่�งในช่วงการัผู้ลิตอาหารั การัขนส่ง และขั�นตอนการั
ปรัะกอบัอาหารั ค่า GWD ของอาหารัแต่ละชนิดถูกวัดออกมาในหน่วยนำาหนักเป็นกิโลกรัมัของ
ก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์เท่ี่ยบัเท่ี่า (carbon dioxide equivalent)14 ต่อนำาหนักของอาหารัเป็น
กิโลกรัมั เช่น มะเขือเที่ศ์ม่ค่า GWD เท่ี่ากับั 0.2 ในขณะท่ี่�บัรัอ็คโคล่�ม่ค่า GWD เท่ี่ากับั 0.6 ผู้ล
จากการัศึ์กษาพบัว่าอาหารัเมดิเตอรัเ์รัเน่ยนมผู่้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมเมื�อพจิารัณาจากการัปลด
ปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกสงูกว่าอาหารัมังสวิรัติั ท่ี่�เป็นเชน่น่�เนื�องจากว่าอาหารัเมดิเตอรัเ์รัเน่ยนยังคง
มส่่วนปรัะกอบัท่ี่�เป็นเนื�อสัตว์อยูบ่ั้างจึงที่ำาให้ปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกออกมามากกว่า

การัปรัะเมินการัใช้นำาเป็นท่ี่�นิยมรัองลงมาจากปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกเพื�อ
แสดงให้เห็นผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อมของอาหารั ตัวช่�วัดเก่�ยวกับัการัใชน้ำาท่ี่�นิยมใช ้เชน่ ตัวช่�วัด 
Blue Water Footprint, ตัวช่�วัด Green Water Footprint และ ตัวช่�วัด Water Footprint โดย 
water footprint เปน็ปรัมิาณนำาทัี่�งที่างตรังและที่างอ้อมท่ี่�ใชใ้นการัผู้ลิตสินค้าหรัอืผู้ลิตภัณฑ์ ตั�งแต่
กรัะบัวนการัผู้ลิตวัตถดิุบัจนกรัะทัี่�งถึงมอืผูู้บ้ัรัโิภค water footprint สามารัถแบัง่ยอ่ยออกได้เปน็ 3 
ส่วน คือ (1) blue water ซึ�งเปน็นำาท่ี่�ใชจ้ากแหล่งนำาธิรัรัมชาติ ทัี่�งแหล่งนำาผู้วิดินและแหล่งนำาใต้ดิน 
(2) green water เป็นนำาท่ี่�มาจากความชื�นของดิน มักจะใช้กับัสินค้าที่างการัเกษตรัหรัอืปศ์ุสัตว์ 
และ (3) grey water เป็นนำาเส่ยท่ี่�เกิดขึ�นจากการัผู้ลิตสินค้า

ตัวอยา่งของการันำาตัวช่�วัดการัใชน้ำาเพื�อปรัะเมนิผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อมของอาหารัท่ี่�บัรัโิภค 
ม่การันำาข้อมูลการับัรัโิภคอาหารัของชาวเนเธิอรัแ์ลนด์ภายใต้การัสำารัวจ Dutch National Food 
Consumption Survey ในปี ค.ศ์. 2012–2016 มาวิเครัาะห์เพื�อปรัะเมินปรัมิาณการัใช้นำา blue 
water พบัว่าค่าเฉล่�ยการัใช้นำา blue water จากการับัรัโิภคอาหารัของชาวเนเธิอรัแ์ลนด์ท่ี่�อายุ
มากกว่า 19 ปี เท่ี่ากับั 0.14±0.08 ลูกบัาศ์ก์เมตรั/คน/วัน ซึ�งปรัมิาณการัใช้นำาส่วนใหญ่เกิดจาก
อาหารัปรัะเภที่เครัื�องดื�มท่ี่�ไม่ใช่แอลกอฮอล์ (รัอ้ยละ 31) และผู้ลไม้ (รัอ้ยละ 14) ในการัศึ์กษาน่�
ยังได้วิเครัาะห์เชื�อมโยงรัะหว่างการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพหากที่ำาตามข้อปฏิิบััติการับัรัโิภค
อาหารัของปรัะเที่ศ์เนเธิอรัแ์ลนด์และผู้ลกรัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อม ซึ�งพบัว่าการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่
ส่งผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมน้อยลงเฉพาะปรัมิาณการัปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก อย่างไรัก็ตามที่ำาให้
ปรัมิาณการัใชน้ำา blue water เพิ�มมากขึ�น (Vellinga et al., 2019)

13 อาหารัเมดิเตอรัเ์รัเน่ยน (Mediterranean diet) เป็นอาหารัท่ี่�นิยมรับััปรัะที่านกันในกลุ่มปรัะเที่ศ์ท่ี่�ตั�งอยู่แถบัที่ะเล
เมดิเตอรัเ์รัเน่ยน ได้แก่ สเปน ฝุ่รัั�งเศ์ส กรัซ่ และอิตาล่ ลักษณะจำาเพาะของอาหารัปรัะเภที่น่�ปรัะกอบัด้วย ผู้ลไม้ ผู้ัก 
ธิญัพชืไมข่ดัส่ ถั�ว เมล็ดพชื และไขมนัท่ี่�ด่ต่อหัวใจ เป็นหลัก รัวมทัี่�งมก่ารัแปรัรูัป เติมนำาตาล และรับััปรัะที่านแป้งขดัขาว
น้อยมาก จากหลักฐานงานวิจัยพบัว่าการับัรัโิภคอาหารัปรัะเภที่น่�ด่ต่อสขุภาพ ลดการัเกิดโรัคหวัใจและโรัคในรัะบับัไหล
เว่ยนโลหิต โรัคเบัาหวานปรัะเภที่ท่ี่� 2 และชว่ยลดนำาหนักได้(Gunnars, 2021)

14 Carbon dioxide equivalent เป็นการัแปลงหน่วยปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกตัวอื�นให้มาอยูใ่นหน่วยเด่ยว
กับัคารับ์ัอนไดออกไซด์ โดยคณูด้วยค่าสัมปรัะสิที่ธิิ�การัปลดปล่อย (emission index) เชน่ การัคำานวณหาปรัมิาณการั
ปลดปล่อยมเ่ที่นให้อยูใ่นหน่วยเท่ี่ยบัเท่ี่าก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์คณูด้วยสัมปรัะสิที่ธิิ�การัปลดปล่อยเท่ี่ากับั 21 หมายถึง
มเ่ที่นสามารัถที่ำาใหโ้ลกรัอ้นขึ�นได้ 21 เท่ี่า เมื�อเท่ี่ยบักับัคารับ์ัอนไดออกไซด์ด้วยนำาหนักท่ี่�เท่ี่ากัน
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4.1.3 
ด้ีานุสุ่งคุมูและวุ่ฒินุธรรมู

ตัวช่�วัดอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืด้านสังคมและวัฒนธิรัรัมท่ี่�นิยมใชม้ากท่ี่�สดุ คือ รัาคา
อาหารั รัองลงมาเป็นตัวช่�วัดการัยอมรับััที่างวัฒนธิรัรัม ในการัปรัะเมินรัาคาอาหารัมวิ่ธิท่่ี่�ถกูพฒันา
ขึ�นในหลายรูัปแบับั เชน่ รัาคาค่าอาหารั, สัดส่วนรัายจ่ายด้านอาหารั, และ ความสามารัถในการัซื�อ
อาหารั (diet affordability) เปน็ต้น มก่ารัศึ์กษาในปรัะเที่ศ์ฝุ่รัั�งเศ์สท่ี่�ปรัะเมนิรัะดับัความยั�งยนืของ
อาหารัท่ี่�คนฝุ่รัั�งเศ์สบัรัโิภคโดยใชข้อ้มลูจากการัสำารัวจการับัรัโิภคอาหารัของปรัะชากรัชาวฝุ่รัั�งเศ์ส
ท่ี่�อายมุากกว่า 18 ปี ที่ำาการัสำารัวจในปี ค.ศ์. 2006-2007 จำานวน 1,918 คน ตัวช่�วัดหนึ�งท่ี่�ใชใ้นการั
ปรัะเมนิความยั�งยนืของอาหารัที่างด้านสังคมและวัฒนธิรัรัม คือ รัาคาค่าอาหารั (Masset et al., 
2014) โดยรัาคาค่าอาหารัเฉล่�ยต่อวันของชาวฝุ่รัั�งเศ์สคำานวณมาจากข้อมลูปรัมิาณและปรัะเภที่ของ
อาหารัท่ี่�บัรัโิภค 7 วันท่ี่�ผู้า่นมาคณูกับัรัาคาค่าอาหารักลาง ณ ปีท่ี่�สำารัวจของแต่ละรัายการัอาหารัท่ี่�
นำาหนัก 100 กรัมั ผู้ลจากการัสำารัวจแสดงให้เห็นว่าการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�มค่ณุลักษณะของความยั�งยนื 
ซึ�งได้แก่ ปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกตำา และในขณะเด่ยวกันมโ่ภชนาการัท่ี่�เหมาะสมมร่ัาคาอาหารั
เฉล่�ยต่อวันท่ี่�ถกูกว่าอาหารัทัี่�ว ๆ ไป (เมื�อเท่ี่ยบันำาหนักอาหารัท่ี่�เท่ี่ากัน) ท่ี่�คนฝุ่รัั�งเศ์สส่วนใหญบ่ัรัโิภค

สำาหรับััการัยอมรับััที่างวัฒนธิรัรัมของอาหารัท่ี่�บัรัโิภคเป็นหนึ�งในมิติของการัเข้าถึงอาหารั 
(food access) ซึ�งเป็นองค์ปรัะกอบัท่ี่�สำาคัญของความมั�นคงที่างอาหารั (Leroy, Ruel, Frongillo, 
Harris, & Ballard, 2015) ตัวช่�วัดน่�มกัถกูใชเ้มื�อมก่ารัเพิ�มรัายการัอาหารัชนิดใหม ่หรัอืใส่วัตถดิุบั
ชนิดใหมล่งในอาหารั ซึ�งการัเปล่�ยนแปลงอาจมวั่ตถปุรัะสงค์ด้านโภชนาการั ด้านรัาคา เพื�อกรัะตุ้น
ใหม้ก่ารับัรัโิภคอาหารัพื�นเมอืง หรัอืเพื�อส่งเสรัมิใหใ้ชวั้ตถดิุบัอาหารัท่ี่�หาได้งา่ยในท้ี่องถิ�นมากขึ�น ซึ�ง
หากเมื�อปรัะเมนิแล้วมร่ัะดับัการัยอมรับััที่างวัฒนธิรัรัมสงู มแ่นวโน้มท่ี่�การัเปล่�ยนแปลงของอาหารั
จะกลายเป็นท่ี่�นิยมบัรัโิภคของคนส่วนใหญ ่หนึ�งในวิธิก่ารัปรัะเมนิการัยอมรับััที่างวัฒนธิรัรัมที่ำาได้
โดยคำานวณหาค่า Relative Deviation (RD) เพื�อแสดงให้เห็นปรัมิาณอาหารัแบับัใหม่ท่ี่�บัรัโิภค
เปรัย่บัเท่ี่ยบักับัอาหารัแบับัเดิม หาก RD ม่ค่าตำา หมายถึงว่าปรัมิาณการับัรัโิภคอาหารัแบับัใหม่
เท่ี่ยบักับัอาหารัแบับัเดิมแที่บัไม่แตกต่างกัน ดังนั�นการัเปล่�ยนแปลงอาหารัแบับัใหม่ม่โอกาสท่ี่�จะ
ได้รับััการัยอมรับััสงู (Faksová, Brázdová, Robertson, & Parlesak, 2019)

4.2  เคำรื�องมอืกิ�รตดิีต�มแล่ะประเมนิำผู้ล่แล่ะ ตวัช้ี�วดัีคำว�มยั�งยนืำของระบบอ�ห�ร

นอกจากตัวช่�วัดท่ี่�ใชใ้นการัติดตามและปรัะเมินผู้ลความยั�งยนืของตัวอาหารัและการับัรัโิภค
อาหารัแล้ว ม่การัพัฒนาเครัื�องมือการัปรัะเมินผู้ลและตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดเพื�อวัดรัะดับัความยั�งยืน
ของรัะบับัอาหารั สามารัถนำาตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดเหล่าน่�ไปใช้เมื�อต้องการัปรัะเมินรัะบับัอาหารัของ
พื�นท่ี่�ใดพื�นท่ี่�หนึ�ง เชน่ รัะดับัเมอืง หรัอืรัะดับัปรัะเที่ศ์
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ได้มก่ารัพฒันาดัชน่ช่�วัดความยั�งยนืของรัะบับัอาหารั (Food Sustainability Index, FSI) ใน
รัะดับัปรัะเที่ศ์โดย The Economist Intelligence Unit และ Barilla Center for Food & Nutrition 
(Economist Impact, 2021a) ดัชน่ช่�วัดดังกล่าวปรัะเมนิปรัะเด็นปัญหาสำาคัญของรัะบับัอาหารั 3 
เรัื�อง คือ (1) การัสญูเส่ยอาหารัและขยะเศ์ษอาหารั (2) รัะบับัการัเกษตรัท่ี่�ยั�งยืน และ (3) ความ
ท้ี่าที่ายที่างโภชนาการั ดัชน่ช่�วัดความยั�งยนืของรัะบับัอาหารัชดุน่�ปรัะกอบัด้วย 38 ตัวช่�วัดหลัก และ 
95 ตัวช่�วัดยอ่ย ตัวช่�วัดม่ความเชื�อมโยงกับัค่าเป้าหมายการัพฒันาท่ี่�ยั�งยนืซึ�งกำาหนดโดยองค์การั
สหปรัะชาชาติ ไม่เพ่ยงแต่เฉพาะ SDG2 ซึ�งเก่�ยวข้องโดยตรังกับัด้านโภชนาการั ความมั�นคงที่าง
อาหารั และรัะบับัเกษตรักรัรัมเท่ี่านั�น (Zero Hunger) แต่ดัชน่ช่�วัดความยั�งยนืของรัะบับัอาหารัน่�ยงั
ปรัะเมนิความก้าวหน้าในการับัรัรัล ุSDG13 การัรับััมอืกับัการัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์ (Climate 
Action) SDG14 อนรุักัษ์และใชป้รัะโยชน์จากที่รัพัยากรัที่างที่ะเลอยา่งยั�งยนื (Life below Water) 
และ SDG15 ส่งเสรัมิการัใชป้รัะโยชน์อยา่งยั�งยนืของรัะบับันิเวศ์ (Life on Land) ตัวอยา่งของตัว
ช่�วัดท่ี่�เก่�ยวกับัการัสญูเส่ยอาหารัและขยะเศ์ษอาหารั เช่น สัดส่วนของการัสญูเส่ยอาหารัต่อปรัมิาณ
อาหารัทัี่�งหมดของปรัะเที่ศ์ คณุภาพของนโยบัายท่ี่�มุง่จัดการัการัสญูเส่ยอาหารั คณุภาพของโครัง
ขา่ยถนน เปน็ต้น ตัวอยา่งของตัวช่�วัดท่ี่�เก่�ยวกับัรัะบับัเกษตรัท่ี่�ยั�งยนื เชน่ water footprint นโยบัาย
ท่ี่�เก่�ยวกับัการัจัดการันำาอยา่งยั�งยนื ปรัะสิที่ธิภิาพการัใชไ้นโตรัเจน การัใชส้ารักำาจัดแมลงและศั์ตรูั
พชืที่างการัเกษตรั เปน็ต้น ส่วนตัวอยา่งตัวช่�วัดท่ี่�เก่�ยวขอ้งด้านโภชนาการั เชน่ สัดส่วนของการัเกิด
ภาวะที่พุโภชนาการั สัดส่วนนำาตาลในอาหารั ปรัมิาณการับัรัโิภคเกลือ การับัรัโิภคผัู้กผู้ลไม ้เป็นต้น

ดัชน่ช่�วัดความยั�งยืนของรัะบับัอาหารัน่�ได้ถูกนำาไปใช้การัติดตามและปรัะเมินผู้ลกับักลุ่ม
ปรัะเที่ศ์ G2015 ก่อนในปี ค.ศ์. 2018 และได้เพิ�มจำานวนปรัะเที่ศ์ท่ี่�ถกูปรัะเมนิในปี ค.ศ์. 2021 รัวม
เปน็ทัี่�งหมด 78 ปรัะเที่ศ์ (ไมร่ัวมปรัะเที่ศ์ไที่ย) ในจำานวนน่�มทั่ี่�งปรัะเที่ศ์ท่ี่�ยากจน ฐานะที่างเศ์รัษฐกิจ
ปานกลาง และปรัะเที่ศ์รัำารัวย ผู้ลจากการัปรัะเมินแสดงให้เหน็ว่าปรัะเที่ศ์ท่ี่�มร่ัะดับัความยั�งยนืของ
อาหารัโดยรัวมสูงนั�นม่ค่าคะแนนสูงในทีุ่กด้านของรัะบับัอาหารัยั�งยืนด้วยเช่นกัน โดยปรัะเที่ศ์ท่ี่�
ได้คะแนนสูง 3 ลำาดับัแรัก ได้แก่ สว่เดน ญ่�ปุ่น และแคนาดา เมื�อพิจารัณาในรัายละเอ่ยดพบัว่า
ปรัะเที่ศ์เหล่าน่�ม่จุดรัว่มท่ี่�สามารัถดำาเนินการัเรัื�องต่าง ๆ เหล่าน่�ได้เป็นอย่างด่ ได้แก่ การัจัดการั
ขยะเศ์ษอาหารั การัที่ำางานรัว่มกับัองค์กรัภาคเอกชน สิที่ธิกิารัเข้าถึงท่ี่�ดินที่ำากิน การัเงินภาครัฐั 
งานวิจัยเพื�อสรัา้งองค์ความรูัด้้านนวัตกรัรัมที่างการัเกษตรั ลดสัดส่วนภาวะทีุ่พโภชนาการั และ
รัาคาของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพท่ี่�ซื�อได้ (Economist Impact, 2021b)

นอกจากการัติดตามและปรัะเมินผู้ลความยั�งยืนของรัะบับัอาหารัในรัะดับัปรัะเที่ศ์ ยังม่การั
พฒันาตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดความยั�งยนืของรัะบับัอาหารัในรัะดับัชมุชนหรัอืรัะดับัภมูภิาค FAO รัว่มกับั
มหาวิที่ยาลัย Wilfrid Laurier และมลูนิธิ ิRUAF ได้พฒันา City Region Food System Toolkit 
(CRFS) (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021) เน้นท่ี่�
การัใชป้รัะเมนิความยั�งยนืของรัะบับัอาหารัในรัะดับัเมอืงท่ี่�เชื�อมโยงกับัการัผู้ลิตอาหารัในพื�นท่ี่�ชนบัที่ 

15 กลุ่ม 20 หรัอื Group of Twenty เป็นการัรัวมกลุ่มของปรัะเที่ศ์ท่ี่�มเ่ศ์รัษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ปรัะเที่ศ์ (ออสเตรัเล่ย แคนาดา 
ซาอุดิอารัะเบ่ัย สหรัฐัอเมรักิา อินเด่ย รัสัเซ่ย แอฟ้รักิาใต้ ตุรัก่ อารัเ์จนตินา บัรัาซิล แมกซิโก ฝุ่รัั�งเศ์ส เยอรัมน่ อิตาล่ 
สหรัาชอาณาจักรั จ่น อินโดน่เซ่ย ญ่�ปุ่น และเกาหล่ใต้)  และสหภาพยุโรัป โดยกลุ่มปรัะเที่ศ์เหล่าน่�ม่การัปรัะชุมหารัอื
ปีละ 1 ครัั�ง ในปรัะเด็นปัญหาท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัเศ์รัษฐกิจโลก
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ถกูที่ดลองใชแ้ล้วใน 7 เมอืง ได้แก่ เมอืง Colombo ปรัะเที่ศ์ศ์รัลั่งกา เมอืง Lusaka และ Kitwe ใน
ปรัะเที่ศ์แซมเบ่ัย เมอืง Medellin ปรัะเที่ศ์โคลัมเบัย่ เมอืง Quito ปรัะเที่ศ์เอกวาดอรั ์เมอืง Toronto 
ปรัะเที่ศ์แคนาดา และเมือง Utrecht ปรัะเที่ศ์เนเธิอรัแ์ลนด์ ตัวช่�วัดตอบัสนองต่อความยั�งยืนใน
รัะบับัอาหารั 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความยั�งยืนที่างสังคมและความเสมอภาค (2) ความยั�งยืนที่าง
เศ์รัษฐกิจ (3) ความยั�งยนืที่างสิ�งแวดล้อม (4) การัเชื�อมโยงพื�นท่ี่�เมอืงและชนบัที่ (5) ธิรัรัมาภิบัาล
ด้านอาหารั และ (6) การัลดความเปรัาะบัางและเพิ�มความยดืหยุน่ (reduce vulnerability and 
increase resilience) การัปรัะเมินครัอบัคลมุตลอดห่วงโซ่อาหารัตั�งแต่การัผู้ลิตวัตถดิุบัและปัจจัย
นำาเขา้ในการัผู้ลิต, การัเก็บัเก่�ยว, ขบัวนการัผู้ลิต และแปรัรูัปอาหารั, การักรัะจายและการัขายแบับั
เหมา (wholesale), การัตลาดและขายปล่ก, การับัรัโิภค, รัวมทัี่�งการัจัดการัขยะและของเส่ยจาก
อาหารั สำาหรับััเครัื�องมือการัติดตามและปรัะเมินผู้ลรัะบับัอาหารัชุดน่�ม่ตัวช่�วัดทัี่�งหมดท่ี่�สามารัถ
เลือกนำาไปใชไ้ด้จำานวน 210 ตัว โดยเมื�อจะนำาไปใช้สามารัถท่ี่�จะเลือกตัวช่�วัดบัางตัวท่ี่�เหมาะสม
กับับัรับิัที่แต่ละท้ี่องถิ�น

4.3  เคำรื�องมอืกิ�รตดิีต�มแล่ะประเมนิำผู้ล่ ระดีบัคำว�มรอบร้�ดี��นำโภช้นำ�กิ�ร/อ�ห�ร

นอกเหนือจากการัติดตามและปรัะเมนิผู้ลเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืและความ
ยั�งยนืของรัะบับัอาหารัแล้ว การัติดตามและปรัะเมนิผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�นท่ี่�เกิดขึ�นจากการัเปล่�ยนแปลง
ปัจจัยภายในซึ�งเป็นตัวกำาหนดพฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารัเป็นสิ�งท่ี่�สำาคัญเชน่เด่ยวกัน ในบัที่น่�นำา
เสนอเครัื�องมอืท่ี่�ใชติ้ดตามและปรัะเมนิผู้ลความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารั ซึ�งเปน็ปจัจัยภายใน
ท่ี่�สำาคัญตามท่ี่�นำาเสนอไว้เบัื�องต้นในบัที่ท่ี่� 2

จากคำานิยามของความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารั ซึ�งครัอบัคลุมทัี่�งความรูัแ้บับัความจำา 
(knowledge) และการัฝุ่กึฝุ่นจนเกิดทัี่กษะ (skill) ท่ี่�จำาเปน็ต่อการัมพ่ฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่
ต่อสขุภาพ มง่านวิจัยจำานวนมากท่ี่�พฒันาเครัื�องมอืเพื�อวัดรัะดับัความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารั
ทัี่�งในและต่างปรัะเที่ศ์ (Suhong Deesamer, Piaseu, Wantana Maneesriwongul, Pisamai 
Orathai, & Karen G. Schepp, 2020; Yuen, Thomson, & Gardiner, 2018) ในการัเลือกเครัื�อง
มอืไปใชสิ้�งแรักท่ี่�ควรัคำานึงถึงคือวัตถปุรัะสงค์ของการัปรัะเมนิผู้ล เชน่ ต้องการัปรัะเมนิปรัะสิที่ธิผิู้ล
ของมาตรัการัแที่รักแซงหรัอืการัจัดกิจกรัรัมท่ี่�ช่วยเพิ�มรัะดับัความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารั 
หรัอืต้องการัสำารัวจเพื�อที่รัาบัสถานการัณ์ทัี่�วไป หรัอืเพื�อช่วยออกแบับัการัให้คำาปรักึษาสำาหรับัั
ผูู้้ป่วยเฉพาะโรัคท่ี่�ต้องการัความรูัใ้นการัจัดการัโภชนาการัท่ี่�เฉพาะเจาะจง เป็นต้น นอกจากนั�น
การัออกแบับัเครัื�องมือปรัะเมินความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารัควรัต้องม่ความเฉพาะเจาะจง
ปรัะชากรัแต่ละช่วงอายุ เนื�องจากในแต่ละช่วงอายุต้องการัความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารัท่ี่�
แตกต่างกันตามแต่การัเปล่�ยนแปลงของสรัร่ัะรัา่งกายและบัที่บัาที่หน้าท่ี่�ความรับััผู้ิดชอบัเก่�ยวกับั
การัจัดการัอาหารัเพื�อให้เกิดการับัรัโิภคท่ี่�เหมาะสมตามวัย โดยส่วนมากเครัื�องมอืในการัวัดรัะดับั
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ความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารัแบั่งออกเป็นเพื�อปรัะเมินในกลุ่มเด็กวัยเรัย่น (6-12 ปี) วัยรุัน่ 
(13-18 ปี) ผูู้ใ้หญ่ (19-59 ปี) และผูู้้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) แต่อาจจะม่ท่ี่�เฉพาะเจาะจงในบัาง
กลุ่มปรัะชากรัท่ี่�ไมใ่ชต่ามกลุ่มวัย เชน่ กลุ่มผูู้้ปกครัองหรัอืผูู้้ดแูลเด็ก โดยเฉพาะเด็กชว่ง 0-6 ปี ท่ี่�
ผูู้้ดูแลจำาเป็นต้องม่ความรูัด้้านโภชนาการัเด็ก พัฒนาการัเด็ก รัวมถึงวิธิก่ารัฝุ่ึกหัดให้เด็กเล็กเกิด
ปรัะสบัการัณ์ท่ี่�ด่ในการับัรัโิภคผู้ักและผู้ลไมตั้�งแต่อายยุงัน้อย (Butcher et al., 2021) นอกจากน่�
ยงัมก่ลุ่มปรัะชากรัเปรัาะบัาง กลุ่มผูู้้มฐ่านะยากจน หรัอืกลุ่มผูู้้ป่วยโรัคต่าง ๆ เป็นต้น

มห่ลายที่ฤษฎ่และกรัอบัแนวคิดท่ี่�ถกูนำามาใชอ้้างอิงเพื�อออกแบับัเครัื�องมอืเพื�อปรัะเมนิรัะดับั
ความรัอบัรูัด้้านโภชนาการั/อาหารั อย่างน้อยท่ี่�สดุการัปรัะเมนิควรัต้องครัอบัคลมุที่กุรัะยะของการั
จัดการัอาหารั (Vidgen & Gallegos, 2014) ตั�งแต่การัวางแผู้นล่วงหน้า การัเลือกซื�อ การัเตรัย่ม/
ปรุังปรัะกอบั และขั�นตอนของการับัรัโิภค ส่วนกรัอบัแนวคิดอื�น ๆ ท่ี่�ถกูนำามาใชใ้นการัออกแบับัเครัื�อง
มือเป็นไปเพื�อวัตถปุรัะสงค์การัปรัะเมินแต่ละกรัณ่ ตัวอย่างกรัอบัแนวคิดอื�น เช่น รัะดับัของความ
รัอบัรูัด้้านสุขภาพตั�งแต่รัะดับัพื�นฐาน (functional) รัะดับัปฏิิสัมพันธิ ์(interactive) และรัะดับั
วิจารัณญาณ (critical) ซึ�งการัมค่วามรัอบัรูัถึ้งรัะดับัวิจารัณญาณมค่วามสำาคัญในโลกยุคปัจจบุััน
ท่ี่�มข่อ้มลูขา่วสารัจำานวนมาก หรัอืในบัางการัศึ์กษาใชป้รัะเด็นปัญหาท่ี่�เกิดขึ�นหรัอืแงม่มุของความ
รัอบัรูัด้้านอาหารัท่ี่�กลุ่มปรัะชากรัท่ี่�ต้องการัศึ์กษายงับักพรัอ่งอยูช่ว่ยในการัออกแบับั เชน่ การัอ่าน
ฉลากอาหารั ความปลอดภัยของอาหารั (Poelman et al., 2018) การัจัดการัขยะเศ์ษอาหารั (Park, 
Park, Park, Choi, & Shin, 2020) เป็นต้น

ตัวอยา่งเครัื�องมอืวัดรัะดับัความรัอบัรูัด้้านอาหารัท่ี่�ถกูพฒันาขึ�นมาให้สามารัถนำาไปใชไ้ด้อยา่ง
กว้างขวางหลายบัรับิัที่ และม่ความเป็นสากล เชน่ เครัื�องมอืท่ี่�พฒันาโดย Fingland, Thompson 
และ Vidgen (2021) สำาหรับััปรัะเมินรัะดับัความรัอบัรูัด้้านอาหารัในวัยผูู้ใ้หญ่ ซึ�งชุดคำาถามของ
เครัื�องมอืน่�ได้รับััการัที่บัที่วนโดยผูู้้เช่�ยวชาญจากหลายปรัะเที่ศ์ ครัอบัคลมุเกือบัที่กุภมูภิาคทัี่�วโลก 
การัพัฒนาชดุคำาถามใช้กรัอบัแนวคิดความรัอบัรูัด้้านอาหารัครัอบัคลุมที่กุรัะยะตั�งแต่การัวางแผู้น
ล่วงหน้า การัเลือกซื�อ การัเตรัย่ม/ปรุังปรัะกอบั และขั�นตอนของการับัรัโิภค และในแต่ละรัะยะมอ่งค์
ปรัะกอบัยอ่ย รัวมทัี่�งสิ�นม ่11 องค์ปรัะกอบัยอ่ย เชน่ ในขั�นตอนการัวางแผู้นจัดการัม ่3 องค์ปรัะกอบั
ยอ่ย ได้แก่ (1) การัจัดลำาดับัความสำาคัญของเงนิและเวลาท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารั (2) การัวางแผู้นเพื�อให้
สามารัถเข้าถึงอาหารัไดไ้มว่่าในสภาพแวดล้อมหรัอืสถานการัณ์แบับัใดก็ตาม และ (3) การัตัดสิน
ใจเลือกอาหารัโดยใหเ้กิดความสมดลุในด้านต่าง ๆ เชน่ โภชนาการั รัสชาติ ความหวิ และภายใต้ขอ้
จำากัดที่างด้านเงนิ เวลา ทัี่กษะ และอปุกรัณ์ท่ี่�ม ่ชดุคำาถามมทั่ี่�งสิ�น 119 ขอ้ และใชส้เกลลิเคิรัท์ี่ 1-5 ใน
การัตอบัคำาถามแต่ละขอ้ โดยรัะดับัคะแนน 1 หมายถึงขอ้ความหรัอืคำาถามนั�นไมไ่ด้เก่�ยวกับัผูู้ต้อบั
เลยหรัอืผูู้้ตอบัไมเ่คยปฏิิบััติเลย ส่วนรัะดับัคะแนน 5 เป็นสิ�งท่ี่�ผูู้้ตอบัปฏิิบััติเป็นปรัะจำาหรัอืมทั่ี่กษะ
ดังกล่าวสงูท่ี่�สดุ ตัวอยา่งคำาถาม เช่น “เมี่�อเปรยีบเทียบก่บการต่้ดสิุนใจ็เร่�องอ่�น ๆ ในชีวิต้ประจ็ำาว่น 
การต่้ดสิุนใจ็เกี�ยวก่บอาหารไมี่มีีความีสุำาค่ญ” ซึ�งขอ้คำาถามน่�อยูภ่ายใต้องค์ปรัะกอบัยอ่ยเรัื�องการั
จัดลำาดับัความสำาคัญของเงนิและเวลาท่ี่�เก่�ยวกับัอาหารั
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4.4  เคำรื�องมอืกิ�รตดิีต�มแล่ะประเมนิำผู้ล่ สภ�พแวดีล่�อมท�งอ�ห�ร

ดังท่ี่�อธิบิัายไวใ้นบัที่ท่ี่� 2 สภาพแวดล้อมที่างอาหารัเป็นหนึ�งในปัจจัยภายนอกท่ี่�มอิ่ที่ธิพิลต่อ
พฤติกรัรัมการับัรัโิภคอาหารั ดังนั�นการัปรัะเมนิสภาพแวดล้อมที่างอาหารัจึงมค่วามสำาคัญในการั
ติดตามและปรัะเมินผู้ลการับัรัรัลเุป้าหมายของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื เป็นการัช่�ใหเ้ห็น
การัเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดขึ�นกับัผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางท่ี่�นำาไปสู่เปา้หมายท่ี่�ต้องการั โดยทัี่�วไปการัปรัะเมนิ
สภาพแวดล้อมที่างอาหารัที่ำาเพื�อวัตถุปรัะสงค์อย่างใดอย่างหนึ�งต่อไปน่� (Ohri-Vachaspati & 
Leviton, 2010)

◊ เพื�อค้นหาความต้องการั และจัดลำาดับัความสำาคัญปรัะเด็นปญัหา ซึ�งนำาไปสู่การัวางแผู้นและ
ออกแบับัมาตรัการัแที่รักแซงได้อยา่งมป่รัะสิที่ธิภิาพสำาหรับััชมุชนใดชมุชนหนึ�ง

◊ เพื�อการัสำารัวจในรัะดับัปรัะชากรัในการัติดตามแนวโน้มการัเปล่�ยนแปลงท่ี่�เกิดขึ�น ทัี่�งในด้าน
การัเขา้ถึงอาหารั (access) ด้านการัมอ่าหารั (availability) ด้านคณุภาพอาหารั (quality) 
และด้านความสามารัถท่ี่�จะซื�อหามาบัรัโิภคได้ (affordability)

◊ เพื�อการัศึ์กษาวิจัยท่ี่�ที่ำาให้เกิดความเข้าใจเพิ�มมากขึ�นเก่�ยวกับัปัจจัยท่ี่�ม่อิที่ธิิพลต่อสภาพ
แวดล้อมอาหารัท่ี่�ส่งผู้ลกับัโรัคเรัื�อรังัท่ี่�เกิดจากการับัรัโิภคอาหารั

◊ เพื�อติดตามและปรัะเมินผู้ลปรัะสิที่ธิผิู้ลของมาตรัการัแที่รักแซงหรัอืนโยบัายท่ี่�นำาไปปฏิิบััติ
เพื�อแกไ้ขสภาพแวดล้อมที่างอาหารั

◊ เพื�อให้ความรูัแ้ละสื�อสารักับัผูู้้ม่ส่วนได้เส่ยและผูู้้ม่อำานาจตัดสินใจในการักำาหนดนโยบัายท่ี่�
ที่ำาให้เกิดการัเปล่�ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่างอาหารัให้ด่ยิ�งขึ�น

ม่เครัื�องมือและวิธิก่ารัท่ี่�ใชใ้นการัปรัะเมินสภาพแวดล้อมที่างอาหารัถูกพัฒนาขึ�นมาใช้เป็น
จำานวนมาก อยา่งไรัก็ตาม Turner และคณะ (2018) ได้นำาเสนอกรัอบัแนวคิดของสภาพแวดล้อม
ที่างอาหารัซึ�งสามารัถนำามาจัดกลุ่มเครัื�องมือปรัะเมินสภาพแวดล้อมที่างอาหารัออกเป็น 8 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) การัเขา้ถึงอาหารั (2) ความสามารัถซื�อหาอาหารัมาบัรัโิภคได้ (3) ความต้องการัอาหารั 
(4) ความสะดวกสบัาย (5) การัม่ของอาหารั (6) รัาคาอาหารั (7) ลักษณะสินค้าอาหารั และ 
(8) โฆษณาและการัตลาดอาหารั ซึ�งการัพัฒนาหรัอืเลือกใช้เครัื�องมือควรัพิจารัณาว่าต้องการั
ปรัะเมนิด้านใดของสภาพแวดล้อมที่างอาหารั โดยเครัื�องมอืหนึ�ง ๆ สามารัถปรัะเมนิได้มากกว่า 1 ด้าน 
ตารัาง 4.2 แสดงตัวอยา่งรัายการัเครัื�องมอืปรัะเมนิผู้ลและวิธิก่ารัในแต่ละด้านของสภาพแวดล้อม
ที่างอาหารั (ยกเว้นด้านความต้องการัและความสะดวกสบัาย) ท่ี่�เหมาะกับับัรับิัที่ปรัะเที่ศ์รัายได้ตำา
และรัายได้ปานกลางตามท่ี่�รัวบัรัวมโดย Toure และคณะ (Toure, Herforth, Pelto, Neufeld, & 
Mbuya, 2021)
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ตารูาง 4.2  ต้ั้วอย�างเครื�องมุ่ือและวิธก้ารในัการประเมุ่ินัสืภาพแวดล้อมุ่ทั้างอาหาร

สุภาพแวุดีล้อมูทางอาหาร เคุรื�องมูือในุการปัระเมูินุ

การัเขา้ถึงอาหารั  • วิธิก่ารัเดินที่างเพื�อเขา้ถึงอาหารั

 • เวลาท่ี่�ใชใ้นการัเขา้ถึงอาหารั

ความสามารัถซื�อหาอาหารั
มาบัรัโิภคได้

 • ปรัะเมนิการัรับััรูัข้องผูู้้บัรัโิภคสำาหรับััรัาคาค่าอาหารั

 • ปรัะเมนิการัรับััรูัข้องผูู้บ้ัรัโิภคสำาหรับััรัาคาค่าอาหารัเปน็อปุสรัรัคในการัซื�ออาหารั
มาบัรัโิภคหรัอืไม่

การัมข่องอาหารั  • ปรัะเมินที่างตรังโดยการัสำารัวจรัา้นค้าอาหารั: ปรัะเภที่, ชั�วโมงที่ำาการั, รัะยะ
ที่าง, ความหนาแน่น, รัา้นค้าท่ี่�สามารัถเดินไปได้จากท่ี่�อยูอ่าศั์ย

 • ปรัะเมนิที่างตรังโดยการัสำารัวจอาหารัท่ี่�ขายในรัา้นค้า: ตำาแหน่งการัวางอาหารั
ในรัา้นหรัอืบันชั�นวางสินค้า, คณุภาพอาหารัและความปลอดภัย, การัมช่นิดหรัอื
รัายการัอาหารัท่ี่�น่าสนใจ, ความหลากหลายของอาหารั, โฆษณาและการัตลาด

 • ปรัะเมนิการัรับััรูัข้องผูู้บ้ัรัโิภคเก่�ยวกับัรัา้นค้าอาหารัละแวกท่ี่�อยูอ่าศั์ย: ความยาก
งา่ยในการัเขา้ถึงอาหารั, การัเลือกอาหารั, คณุภาพของอาหารั

 • ปรัะเมนิการัรับััรูัข้องผูู้บ้ัรัโิภคเก่�ยวกับัอาหารัท่ี่�ขายในรัา้นค้าละแวกท่ี่�อยูอ่าศั์ย, 
คณุภาพของอาหารัท่ี่�ขาย

 • ปรัะเมนิการัรับััรูัข้องผูู้้บัรัโิภคเก่�ยวกับัความเพย่งพอของอาหารั

รัาคาอาหารั  • ดัชน่รัาคาอาหารั (price index)

 • ปรัะเมนิโดยการัสำารัวจรัาคาอาหารัในพื�นท่ี่�ศึ์กษา

ลักษณะสินค้าอาหารั  • คณุภาพอาหารั ความปลอดภัย บัรัรัจภัุณฑ์

โฆษณาและการัตลาดอาหารั  • ปรัะเมนิการัรับััรูัโ้ฆษณาและผู้ลต่อการัเลือกซื�อ

 • ปรัะเมินโดยการัสำารัวจการัจัดเรัย่งสินค้าบันชั�นวาง ตำาแหน่งการัวางสินค้า 
ขอ้ความโฆษณาอาหารับันฉลากสินค้า

4.5  ตวัช้ี�วดัี/ดีชั้นำชี้ี�วดัีของ ตวัอย�่งทฤษฎีีกิ�รเปล่ี�ยนำแปล่ง 
สำ�หรับเป้�หม�ยอ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พแล่ะยั�งยนืำภ�ยใต�บริบทไทย

ตามท่ี่�นำาเสนอไวใ้นบัที่ท่ี่� 2 สำาหรับัักรัณ่ตัวอย่างที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงเพื�อบัรัรัลเุป้าหมาย
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนในบัรับิัที่สังคมไที่ย รูัป 4.1 แสดงถึงตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดผู้ลลัพธิใ์น
รัะยะต่าง ๆ รัวมถึงตัวช่�วัดเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน โดยตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดท่ี่�นำา
เสนอแสดงเป็นตัวอักษรัภาษาอังกฤษและตัวเลขท่ี่�วงเล็บัไว้ด้านหลังแต่ละเป้าหมายหรัอืผู้ลลัพธิ ์
คำาอธิบิัายตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดตามตัวอยา่งที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงแสดงในตารัาง 4.3
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4.6  สรุป

การัติดตามและปรัะเมินผู้ลการับัรัรัลุเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน รัวมทัี่�ง
ผู้ลลัพธิ์รัะยะสั�น รัะยะกลาง และรัะยะยาวท่ี่�สะท้ี่อนให้ถึงการัเปล่�ยนแปลงตามเส้นที่างตรัรักะ
เหตุผู้ล (causal pathway) ด้วยตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัดและเครัื�องมือการัวัดปรัะเมินผู้ลชนิดต่าง ๆ ม่
ความสำาคัญอย่างยิ�ง จากเนื�อหาในบัที่น่�เห็นได้ว่าตัวช่�วัดและเครัื�องมือท่ี่�สามารัถนำาไปใชใ้นการั
ติดตามและปรัะเมินผู้ลสำาหรับััทัี่�งตัวเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนเอง หรัอืสำาหรับัั
ผู้ลลัพธิใ์นรัะยะต่าง ๆ ม่อยู่เป็นจำานวนมาก ปรัะเด็นสำาคัญของผูู้้ท่ี่�ที่ำางานเพื�อต้องการัที่ำาให้สังคม
ไที่ยมุง่ไปสู่การัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืจึงอยูท่่ี่�การัเลือกตัวช่�วัดและเครัื�องมือให้เหมาะสม
ท่ี่�จะสามารัถวัดปรัะสิที่ธิภิาพและปรัะสิที่ธิผิู้ลมาตรัการัแที่รักแซงหรัอืกิจกรัรัมของโครังการัต่าง ๆ 
ได้ อ่กทัี่�งการัเลือกเครัื�องมือท่ี่�ใชใ้นการัติดตามและปรัะเมินผู้ลควรัต้องเหมาะสมกับับัรับิัที่การั
ที่ำางานในรูัปแบับัต่าง ๆ เชน่ กลุ่มปรัะชากรั พื�นท่ี่�ภมูภิาค ปรัะเด็นปัญหา ค่านิยมความเชื�อ เป็นต้น 
นอกจากนั�นสิ�งท่ี่�ถือเป็นหัวใจในการัติดตามและปรัะเมินผู้ลให้ปรัะสบัความสำาเรัจ็โดยการัใช้
เครัื�องมอืและตัวช่�วัดเหล่าน่� คือ การัมข่อ้มลู การัเขา้ถึงขอ้มลูท่ี่�นำามาใชไ้ด้ และคณุภาพของขอ้มลู 
ซึ�งในปัจจบัุันนอกจากการัเก็บัขอ้มลูด้วยวิธิก่ารัแบับัเดิม เชน่ การัสำารัวจ การัสัมภาษณ์ การัที่บัที่วน
เอกสารั เป็นต้น ยังม่แหล่งข้อมูลข่าวสารัขนาดใหญ่ท่ี่�ม่ปรัมิาณข้อมูลมหาศ์าล (Big Data) เช่น 
แอพพลิเคชั�น โซเชย่ล มเ่ด่ย เว็บัไซต์ขา่วสารับันอินเที่อรัเ์น็ต แพลที่ฟ้อรัม์การัซื�อขายสินค้าออนไลน์ 
ท่ี่�สามารัถนำามาใช้ปรัะโยชน์ในการัติดตามและปรัะเมินผู้ลเป้าหมายและผู้ลลัพธิ์ท่ี่�เก่�ยวข้องกับั
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืได้ สดุท้ี่ายการัติดตามและปรัะเมนิผู้ลจะเกิดปรัะโยชน์สงูสดุต่อเมื�อ
ได้มก่ารันำาผู้ลท่ี่�ไดไ้ปใชเ้พื�อใหเ้กิดการัปรับััปรุังแกไ้ขการัที่ำางานให้เขา้ใกล้เปา้หมายตามท่ี่�วางแผู้น
ไว้ และยิ�งไปกว่านั�นสิ�งท่ี่�เป็นกำาไรัจากการัติดตามและปรัะเมินผู้ลคือการัท่ี่�ได้เรัย่นรูัแ้ละพัฒนาไป
ด้วยกันของภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวขอ้ง
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 รููป 4.1 ต้ั้วชุ้�ว้ด/ด้ชุนัชุ้้�ว้ดนัำาเสืนัอในัทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลง 

อาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนัภายใต้ั้บรบิทั้ไทั้ยในัทั้ศวรรษหนัา้

กินนมแม ่6 เดือน กินนมแม ่6 เดือน
ลดกินหวาน มัน เค็ม

ลดกินหวาน มัน เค็ม
อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป กินหลากหลาย

กินหลากหลาย

ตามโภชนาการ

ตามโภชนาการ

ดื่มน�าเป
ล่า

ดื่มน�าเป
ล่า
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อา

หา
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ดภั
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จลุิ
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์/ส
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เค

มี
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์/ส
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บสิ่
งแ
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ม
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ะท
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วด

ล้อ
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ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ขย
ะอ

าห
าร

ขย
ะอ

าห
าร

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ความเท่าเทียมทาง
ความเท่าเทียมทาง

สังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจ
อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ

และยั่งยืน

เป้าหมาย

ด้า
นสุ

ขภ

าพ

ด้านผลกระทบ

ดา้นสังคมและ

ผลลัพธร์ะยะยาว

ส่ิงแวดล้อม

วัฒ
นธรรม

ระบบยัง่ยืน
ระบบยัง่ยืน

พฤติกรรมกิน
พฤติกรรมกิน

นโยบาย/กม.นโยบาย/กม.

ระบบคัดแยกขยะครวัเรอืนระบบคัดแยกขยะครวัเรอืน

มีความมัน่คงทางอาหาร

มีความมัน่คงทางอาหาร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน
มีกําไรจากการเกษตร

มีกําไรจากการเกษตร
 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน

 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน
หรอืเช่าราคาถกู

หรอืเช่าราคาถกู
 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

แบบไม่ทําลาย

แบบไม่ทําลาย

ประมง
ประมง
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มล
ด

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

แล
ะยั่

งย
นื

แล
ะยั่

งย
นื

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

เพียงพอ ฟรี

เพียงพอ ฟรี
น�าด่ืมสะอาด/

น�าด่ืมสะอาด/

ในท่ีสาธารณะ

ในท่ีสาธารณะ

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/
 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

 นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

พฤติกรรมลดใช้พลาสติกพฤติกรรมลดใช้พลาสติก
บรรจภัุณฑ์อาหารบรรจภัุณฑ์อาหาร

และจัดเก็บเศษอาหารและจัดเก็บเศษอาหาร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

หล
าก

หลาย

หล
าก

หลาย

พฤติ
กร

รม
กิน

พฤติ
กร

รม
กิน

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์ อาหาร/น�าด่ืม

อาหาร/น�าด่ืม

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ด่ืมน�าเปล่า

ด่ืมน�าเปล่า
พฤติกรรม

พฤติกรรม

อาหารอาหาร

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พฤติกรรมกินอาหาร

พฤติกรรมกินอาหาร

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

ผลิตจาก
ผลิตจาก

บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ลดใชพ้ลาสติกลดใชพ้ลาสติก

ผลลัพธร์ะยะกลาง

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก
ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ผลลัพธ์ระยะส้ัน

B1 B2
B21

A1

A2

A3
A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

AA1 AA2

AA3

B34

B34

B28

B27

B26
B25

B24

B23

B22

B3

B4
B5

B6

B7

B8

B9

B10

B10 B11

B12

B14

B13

B15

B16

B17

B18

B19

B20

C9

C10

C1

C8

C7

C7

C6

C5

C3

C4

C2

C1
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หมูายั่เหต้:ุ สัญลักษณ์ตัวอักษรัภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขกำากับัแต่ละเป้าหมายหรัอืผู้ลลัพธิแ์ที่นตัวช่�วัด/ดัชน่ช่�วัด  

ดคูำาอธิบิัายเพิ�มเติมในตารัาง 4.3

กินนมแม ่6 เดือน กินนมแม ่6 เดือน
ลดกินหวาน มัน เค็ม

ลดกินหวาน มัน เค็ม
อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป กินหลากหลาย

กินหลากหลาย

ตามโภชนาการ

ตามโภชนาการ

ดื่มน�าเป
ล่า

ดื่มน�าเป
ล่า

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

กิน
อา

หา
รป

ลอ
ดภั

ยจ
าก

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

จลุิ
นท

รยี
์/ส

าร
เค

มี

ลด
ผล

กร
ะท

บสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม
ลด

ผล
กร

ะท
บสิ่

งแ
วด

ล้อ
ม

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ลด
สญู

เสี
ยอ

าห
าร

แล
ะ

ขย
ะอ

าห
าร

ขย
ะอ

าห
าร

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

ลด
ปร

ะม
งแ

บบ
ทํา

ลา
ย

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

พันธุพ์ื
ชสั

ตว์ที่
เป

็นอาห
าร

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

หลาก
หลาย

/พ
ันธุพ์ื้นเมื

อง

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

กินตามวัฒนธรรมท้องถิน่

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ทกุคนเข้าถึงอาหาร

ความเท่าเทียมทาง
ความเท่าเทียมทาง

สังคมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจ
อาหารท่ีดีต่อสขุภาพ

และยั่งยืน

เป้าหมาย

ด้า
นสุ

ขภ

าพ

ด้านผลกระทบ

ดา้นสังคมและ
ผลลัพธร์ะยะยาว

ส่ิงแวดล้อม

วัฒ
นธรรม

ระบบยัง่ยืน
ระบบยัง่ยืน

พฤติกรรมกิน
พฤติกรรมกิน

นโยบาย/กม.นโยบาย/กม.

ระบบคัดแยกขยะครวัเรอืนระบบคัดแยกขยะครวัเรอืน

มีความมัน่คงทางอาหาร

มีความมัน่คงทางอาหาร
กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน

มากกว่ารายจ่ายครวัเรอืน
มีกําไรจากการเกษตร

มีกําไรจากการเกษตร
 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน

 เกษตรกรในระบบยัง่ยืน
หรอืเช่าราคาถกู

หรอืเช่าราคาถกู
 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

 นโยบาย/กฎหมาย เกษตรกรมีที่ดิน

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

อาหารไมม่ัน่คงในภาวะวิกฤต

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

เกษตรกร/กลุ่มเปราะบางรบัมือ

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 แผนลดเสี่ยง/นโยบายรฐัชว่ย

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

 พื้นที่ส่วนกลางชุมชน/พื้นที่เมือง ทําแปลงสวนครวั

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

พันธุพื์ชและสัตว์พ้ืนเมอืงที่เปน็อาหาร

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

อนรุกัษ์/ปรบัปรุง/ใช้ประโยชน์

แบบไม่ทําลาย

แบบไม่ทําลาย

ประมง
ประมง

นโยบาย/กฎหมาย

นโยบาย/กฎหมาย

อย่
าง

เดี
ยว

อย่
าง

เดี
ยว

ให้
นม

ลูก
ให้

นม
ลูก

ระ
ยะ

เว
ลา

ระ
ยะ

เว
ลา

ลา
คล

อด
ลา

คล
อด

กฎ
หม

าย
กฎ

หม
าย

 น
โย

บา
ย/

 น
โย

บา
ย/

ใน
อา

คา
ร

ใน
อา

คา
ร

 เพิ่
มม

มุน
มแ

ม่
 เพิ่

มม
มุน

มแ
ม่ หว

าน
 มั

น 
เค็

ม
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

พฤ
ติก

รร
มล

ด
พฤ

ติก
รร

มล
ด

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

อา
หา

รอ
ตุส

าห
กร

รม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

ลด
หว

าน
 มั

น 
เค็

ม

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 น
โย

บา
ย/

กฎ
หม

าย

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 เม
นลู

ดห
วา

น 
มัน

 เค็
ม

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

 ฉ
ลา

กโ
ภช

นา
กา

ร

แล
ะยั่

งย
นื

แล
ะยั่

งย
นื

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

 ข้
อป

ฏิบั
ติก

าร
กิน

ที่ดี
ต่อ

สุข
ภา

พ

เพียงพอ ฟรี

เพียงพอ ฟรี
น�าด่ืมสะอาด/

น�าด่ืมสะอาด/

ในท่ีสาธารณะ

ในท่ีสาธารณะ

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/

 ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผลิต/
 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

 มาตรฐานฟารม์เกษตรอินทรย์ี

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ผลต่อสิง่แวดล้อม

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน

ระบบผลิตอาหารยัง่ยืน นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

 นโยบาย/กฎหมาย สนบัสนนุ

พฤติกรรมลดใช้พลาสติกพฤติกรรมลดใช้พลาสติก
บรรจภัุณฑ์อาหารบรรจภัุณฑ์อาหาร

และจัดเก็บเศษอาหารและจัดเก็บเศษอาหาร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

ตา
มโ

ภชน
าก

าร

หล
าก

หลาย

หล
าก

หลาย

พฤติ
กร

รม
กิน

พฤติ
กร

รม
กิน

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ตร
งใ

ห้ผู้บรโิภ
ค

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์

ขา
ยอ

าห
าร

อินทรยี์ อาหาร/น�าด่ืม

อาหาร/น�าด่ืม

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ระบบเฝ้าระวังตรวจความปลอดภัย

ด่ืมน�าเปล่า

ด่ืมน�าเปล่า
พฤติกรรม

พฤติกรรม

อาหารอาหาร

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พ้ืนเมือง/ท้องถิน่

พฤติกรรมกินอาหาร

พฤติกรรมกินอาหาร

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

ผลิตจาก
ผลิตจาก

บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ลดใชพ้ลาสติกลดใชพ้ลาสติก

ผลลัพธร์ะยะกลาง

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

เกษตรกรมทีักษะเทคโนโลยีเพิม่การผลิต

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ค่านยิมเปน็เกษตรกรในคนรุน่ใหม่

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ความรูอ้าหารเปน็ยา

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่

ค่านยิมอาหารพืน้เมือง/ท้องถิน่
ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ทักษะทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร/แยกขยะ

ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก
ตระหนกัลดใช้บรรจภัุณฑ์อาหารพลาสติก

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ตระหนกัรูท่ี้มาแหล่งอาหาร

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

ทักษะปลกูพืชสวนครวั

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

กร
ะแ

สกิ
นอ

าห
าร

จา
กพื

ช

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

คว
าม

รอ
บรู

ด้้า
นอ

าห
าร

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

มั่นใจ

ควา
มสะอ

าด/ปลอดภัยน�าด่ืมฟรี

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ค่านยิมด่ืมน�าเปล่า

ผลลัพธ์ระยะส้ัน

B1 B2
B21

A1

A2

A3
A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

AA1 AA2

AA3

B34

B34

B28

B27

B26
B25

B24

B23

B22

B3

B4
B5

B6

B7

B8

B9

B10

B10 B11

B12

B14

B13

B15

B16

B17

B18

B19

B20

C9

C10

C1

C8

C7

C7

C6

C5

C3

C4

C2

C1
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ตารูาง 4.3  ต้ั้วชุ้�ว้ด/ด้ชุนัชุ้้�ว้ดผู้ลล้พธแ์ละเป�าหมุ่ายตั้ามุ่ต้ั้วอย�างทั้ฤษฎ้ีการเปล้�ยนัแปลง

อาหารท้ั้�ด้ตั้�อสืขุภาพและย้�งยืนัภายใต้ั้บรบิทั้ไทั้ยในัทั้ศวรรษหนัา้

เปั้าหมูายั่/ผู้ลล่พธ์ ต่้วุชี�วุ่ดี/ด่ีชนุีชี�วุ่ดี

เป้�หม�ย: อ�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พอย�่งยั�งยนืำ

ด้านสขุภาพ [AA1] ดัชน่ช่�วัดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน เป็นการัรัวมผู้ล
การัปรัะเมนิตัวช่�วัด A1-A5

ด้านผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม [AA2] ดัชน่ช่�วัดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน เป็นการัรัวมผู้ล
การัปรัะเมนิตัวช่�วัด A6-A9

ด้านสังคมและวัฒนธิรัรัม [AA3] ดัชน่ช่�วัดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืน เป็นการัรัวมผู้ล
การัปรัะเมนิตัวช่�วัด A10 และ B34

ผู้ล่ล่พัธ์ร์ะยะย�ว

ด้ีานุสุขุ้ภาพ

กินนมแม ่6 เดือน [A1] สัดส่วนที่ารักท่ี่�ได้นมแมเ่พย่งอยา่งเด่ยวนาน 6 เดือน

ลดกินหวานมนัเค็ม อาหารัแปรัรูัป [A2] สัดส่วนปรัะชากรัท่ี่�บัรัโิภคนำาตาล เกลือ ไมเ่กินปรัมิาณท่ี่� WHO กำาหนด 
แยกตามชว่งอายุ

กินหลากหลายตามโภชนาการั [A3] สัดส่วนปรัะชากรัท่ี่�บัรัโิภคอาหารั 5 กลุม่ ตามขอ้แนะนำาในธิงโภชนาการั

ดื�มนำาเปล่า [A4] สัดส่วนปรัะชากรัท่ี่�ดื�มนำาเปล่ามากกว่าเครัื�องดื�มปรัะเภที่อื�น

กินอาหารัปลอดภัย (จลิุนที่รัย่/์
สารัเคม)่

[A5] อัตรัาการัป่วยจากโรัคอาหารัเป็นพิษ และโรัคท่ี่�เก่�ยวข้องอื�น ๆ เช่น 
โรัคพยาธิจิากการัรับััปรัะที่านอาหารั

ด้ีานุผู้ลกระทบสิุ�งแวุดีล้อมู

ลดผู้ลกรัะที่บัสิ�งแวดล้อม [A6]

 • ขนาดพื�นท่ี่�ที่ำาการัเกษตรัอยา่งยั�งยนื

 • สัดส่วนฟ้ารัม์ปศ์ุสัตว์ท่ี่�ม่การับัำาบััดนำาเส่ยก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนำา
สาธิารัณะ

ลดการัสญูเส่ยอาหารัและลดขยะ
เศ์ษอาหารั

[A7] ปรัมิาณขยะจากครัวัเรัอืนท่ี่�ถกูส่งไปบั่อฝุ่ังกลบั

ลดปรัะมงแบับัที่ำาลาย [A8] ปรัมิาณการัจับัสัตว์นำาต่อครัั�งการัลงแรังของชาวปรัะมง

พนัธุิพ์ชืพนัธุิสั์ตว์ท่ี่�เป็นอาหารัหลาก
หลาย/พนัธุิพ์ื�นเมอืง

[A9] Simpson’s index of diversity, functional diversity และ 
functional dendogram (Wood et al., 2015)
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ด้ีานุสุ่งคุมูและวุ่ฒินุธรรมู

กินตามวัฒนธิรัรัมท้ี่องถิ�น [A10] ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัรัายจ่ายเมนอูาหารัหรัอืวัตถุดิบัปรัะกอบัเมนู
อาหารัท้ี่องถิ�นต่อเมนอูาหารัทัี่�วไป

ที่กุคนเขา้ถึงอาหารั, ความเท่ี่าเท่ี่ยม
กันที่างสังคมเศ์รัษฐกิจ

[B28] รัะดับัความไมม่ั�นคงที่างอาหารั จำาแนกตามกลุ่มรัายได้ และอาชพ่

ผู้ล่ล่พัธ์ร์ะยะกิล่�ง

เพิ�มมมุนมแมใ่นอาคารั [B1] สัดส่วนอาคารัสำานักงานและอาคารัสาธิารัณะท่ี่�ม่มุมนมแม่ซึ�งอยู่ใน
สภาพท่ี่�ใชง้านได้ด่

นโยบัายกฎหมายลาคลอด [B2] กฎหมายลาคลอดได้รับััการัปรับััแก้เพิ�มจำานวนวันลาท่ี่�ได้รับััค่าจ้าง
ตอบัแที่นเต็มจำานวนจนครับั 98 วัน

ขอ้ปฏิิบััติการักินท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยนื

[B3] มข่อ้ปฏิิบัติัที่างเลือกการับัรัโิภคอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ของคนไที่ยและ
สนับัสนนุอาหารัยั�งยนื

ฉลากโภชนาการั [B4]

 • จำานวนผู้ลิตภัณฑ์ท่ี่�ได้รับััฉลากที่างเลือกเพื�อสขุภาพ

 • จำานวนผู้ลิตภัณฑ์อาหารัท่ี่�แสดงฉลากว่าใช้วัตถุดิบัอินที่รัย่์ท่ี่�ผู้ลิตจาก
ฟ้ารัม์ท่ี่�ได้รับััการัรับััรัอง PGS

 • สัดส่วนรัา้นอาหารัฟ้าสต์ฟู้ด้ท่ี่�มก่ารัแสดงฉลากโภชนาการักำากับัท่ี่�ปา้ย
เมนอูาหารั

เมนลูดหวานมนัเค็ม [B5]

 • สัดส่วนรัา้นเครัื�องดื�มในโรังอาหารัขององค์กรั/สถาบันัท่ี่�มเ่มนทูี่างเลือก
ลดความหวาน

 • สัดส่วนรัา้นค้าอาหารัในโรังอาหารัขององค์กรั/สถาบันัท่ี่�มเ่มนทูี่างเลือก
ลดเค็มหรัอืลดการัใชน้ำามนั (เมนอูาหารัคล่น)

นโยบัายกฎหมายลดหวานมนัเค็ม
อาหารัอตุสาหกรัรัม

[B6]

 • สัดส่วนจำานวนโรังเรัย่นท่ี่�ห้ามจำาหน่ายเครัื�องดื�มรัสหวานและขนมกรุับั
กรัอบัในโรังเรัย่น

 • มร่ัา่งกฎหมายห้ามมร่ัา้นอาหารัหรัอื outlet ฟ้าสต์ฟู้้ดใกล้สถานศึ์กษา

 • ม่ปรัะกาศ์เพิ�มเติมปรัะเภที่ผู้ลิตภัณฑ์อาหารัท่ี่�ต้องลดปรัมิาณความ
เค็มลง

 • กฎหมายควบัคุมส่งเสรัิมการัตลาดอาหารัและเครัื�องดื�มท่ี่�ไม่ม่
แอลกอฮอล์สำาหรับััเด็กผู้่านการัอนมุติัจากรัฐัสภาและมผู่้ลบัังคับัใช้

 • มก่ารัปรัะเมนิผู้ลกรัะที่บักฎหมายภาษ่เครัื�องดื�มรัสหวาน

 • กฎหมายภาษ่ความเค็มผู้่านการัอนมุติัจากรัฐัสภาและมผู่้ลบัังคับัใช้
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ขายอาหารัอินที่รัย่ต์รังให้ผูู้้บัรัโิภค [B7]

 • สัดส่วนเกษตรักรัท่ี่�จำาหน่ายผู้ลผู้ลิตโดยตรังให้กับัผูู้้บัรัโิภครูัปแบับั
ออนไลน์

 • จำานวนตลาดเข่ยวหรัอืตลาดสถาบัันท่ี่�จัดให้เกษตรักรัขายผู้ลผู้ลิต
โดยตรังให้กับัผูู้้บัรัโิภค

 • จำานวนสมาชิกหรัอืผูู้้ซื�อผู้ักผู้ลไม้จากรัะบับัการัเกษตรัท่ี่�สนับัสนนุโดย
ชมุชน

 • ม่การัปรับััแกไ้ขรัะเบั่ยบัแนวปฏิิบััติของหน่วยงานรัาชการัท่ี่�เป็นองค์กรั
ท่ี่�ต้องจัดหาอาหารั ได้แก่ โรังเรัย่น โรังพยาบัาล ในการัจัดซื�อวัตถุดิบั
เพื�อใชใ้นการัปรัะกอบัอาหารั หรัอืจ้างเหมาปรัะกอบัอาหารัให้รัวมเกณฑ์
ด้านความปลอดภัย และสามารัถซื�อล่วงหน้าจากเกษตรักรัท่ี่�ผู้ลิตแบับั
อินที่รัย่ไ์ด้

 • สัดส่วนหน่วยงานภาครัฐัท่ี่�ซื�อวัตถุดิบัอาหารัอินที่รัย่์โดยตรังจาก
เกษตรักรั

นำาดื�มสะอาด/เพย่งพอฟ้รัใ่นท่ี่�
สาธิารัณะ

[B8] สัดส่วนอาคารัหรัอืสถานท่ี่�สาธิารัณะท่ี่�มจ่ดุนำาดื�มสะอาดไว้บัรักิารัฟ้รั่

รัะบับัเฝุ่้ารัะวังตรัวจความปลอดภัย
อาหารั/นำาดื�ม

[B9]

 • ความถ่�ในการัเฝุ่้ารัะวังและสุ่มสำารัวจความปลอดภัยของอาหารัและ
เครัื�องดื�มของหน่วยงานสาธิารัณสขุส่วนกลางและส่วนท้ี่องถิ�น

 • ความสมำาเสมอของงบัปรัะมาณจัดสรัรัเพื�อการัเฝุ่้ารัะวังและสุ่มสำารัวจ
ความปลอดภัยของอาหารัและเครัื�องดื�มของหน่วยงานสาธิารัณสขุส่วน
กลางและส่วนท้ี่องถิ�น

 • จำานวนกรัณ่รัอ้งเรัย่นจากผูู้้บัรัโิภคเก่�ยวกับัความปลอดภัยของอาหารั

 • สัดส่วนรัา้นอาหารั แผู้งลอยขายอาหารัท่ี่�ได้รับััรัองมาตรัฐาน Clean 
Food Good Taste Plus 

มาตรัฐานฟ้ารัม์เกษตรัอินที่รัย่์ [B10] สัดส่วนเกษตรักรัหรัอืฟ้ารัม์ท่ี่�ได้รับััการัรับััรัองมาตรัฐาน PGS หรัอื 
Good Agricultural Practice (GAP)

ฉลากความปลอดภัย/แหล่งผู้ลิต/
ผู้ลต่อสิ�งแวดล้อม

[B11]

 • สัดส่วนผู้ลิตภัณฑ์อาหารัท่ี่�ขอรับััฉลากพรัเ่ม่ยม “Premium” จาก
สำานักงานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา

นโยบัายกฎหมายสนับัสนนุรัะบับั
ผู้ลิตอาหารัยั�งยนื

[B12]

 • ปรัะกาศ์ใชดั้ชน่รัาคาผู้ักผู้ลไมอิ้นที่รัย่์

 • ม่ปรัะกาศ์หรัอืม่นโยบัายอุดหนุนรัาคาวัตถุดิบัอาหารัอินที่รัย่์สูงกว่า
วัตถดิุบัอาหารัทัี่�วไป

 • พ.รั.บั. เกษตรักรัรัมยั�งยนืผู่้านความเห็นชอบัจากรัฐัสภาและถูกปรัะกาศ์
ใช้

 • มก่ารัปรัะกาศ์ให้เงนิอดุหนนุสำาหรับััเกษตรักรัท่ี่�เปล่�ยนไปที่ำาการัเกษตรั
แบับัยั�งยนื

รัะบับัคัดแยกขยะครัวัเรัอืน [B13] สัดส่วนองค์กรัปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นท่ี่�ม่โครังการัคัดแยกขยะจากครัวั
เรัอืนท่ี่�ยงัดำาเนินการัอยู่
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นโยบัายกฎหมายลดใชพ้ลาสติก
บัรัรัจภัุณฑ์อาหารั

[B14] มก่ารัติดตามและปรัะเมินผู้ลการัดำาเนินงานตามเป้าหมายท่ี่�รัะบุัไวใ้น 
Road Map การัจัดการัขยะพลาสติก พ.ศ์. 2561-2573

นโยบัายกฎหมายปรัะมงแบับัไม่
ที่ำาลาย

[B15]

 • สัดส่วนชาวปรัะมงท่ี่�ขอรับััรัองมาตรัฐานการัที่ำาปรัะมงพื�นบั้าน

 • จำานวนกรัณ่ท่ี่�สินค้าปรัะมง ผู้ลิตภัณฑ์สัตว์นำานำาเขา้จากต่างปรัะเที่ศ์ท่ี่�
ถกูรัะงบััเนื�องจากไมเ่ป็นไปตามขอ้กำาหนด IUU

อนรุักัษ์/ปรับััปรุัง/ใชป้รัะโยชน์พนัธุิ์
พชืและสัตว์พื�นเมอืงเป็นอาหารั

[B16]

 • จำานวนธินาคารัเมล็ดพนัธุิช์มุชน

 • วัตถุดิบัอาหารั ผู้ักผู้ลไม้พันธุิพ์ื�นเมืองท่ี่�สามารัถพัฒนาให้ขายในเชิง
พาณิชยห์รัอืวิสาหกิจชมุชนได้

พื�นท่ี่�ส่วนกลางชมุชน/พื�นท่ี่�เมอืงที่ำา
แปลงสวนครัวั

[B17] จำานวนชุมชน/องค์กรัปกครัองส่วนท้ี่องถิ�นท่ี่�ปรัะกาศ์นโยบัายส่งเสรัมิ
เกษตรัในเมอืง

แผู้นลดเส่�ยง/นโยบัายรัฐัชว่ย
เกษตรักรั/กลุ่มเปรัาะบัางรับััมอื
อาหารัไมม่ั�นคงในภาวะวิกฤต

[B18]

 • สัดส่วนเกษตรักรัท่ี่�ได้รับััความชว่ยเหลือที่างการัเงนิจากภาครัฐัเมื�อเกิด
ภัยพบิััติ

 • จำานวนชมุชนหรัอืท้ี่องถิ�นมก่ารัจัดที่ำาแผู้นลดความเส่�ยงความไม่มั�นคง
ที่างอาหารัในสภาวะวิกฤต รัวมทัี่�งสภาวะเศ์รัษฐกิจ โรัครัะบัาด ภัยพบิัติั 
การัเปล่�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ์

 • จำานวนผูู้้เดือดรัอ้นในช่วงวิกฤตและได้รับััความชว่ยเหลือผู่้านหน่วยงาน
หรัอืแพลตฟ้อรัม์ท่ี่�ไมใ่ชภ่าครัฐั

นโยบัายกฎหมายให้เกษตรักรัม่
ท่ี่�ดินหรัอืเชา่ในรัาคาถกู

[B19] สัดส่วนจำานวนเกษตรักรัท่ี่�ได้รับััความช่วยเหลือท่ี่�ดินที่ำากินจาก
สถาบัันบัรัหิารัจัดการัธินาคารัท่ี่�ดินหรัอืจากสำานักงานปฏิิรูัปท่ี่�ดิน
เพื�อเกษตรักรัรัมต่อจำานวนเกษตรักรัทัี่�งหมดท่ี่�ยื�นขอความช่วยเหลือ

เกษตรักรัในรัะบับัยั�งยนืมก่ำาไรัจาก
การัเกษตรัมากกว่ารัายจ่ายครัวั
เรัอืน

[B20] สัดส่วนเกษตรักรัท่ี่�ผู้ลิตด้วยรัะบับัยั�งยืนม่กำาไรัจากกิจกรัรัมภาค
การัเกษตรัมากกว่ารัายจ่าย

รัะยะเวลาเฉล่�ยแมใ่ห้นมลกูเพย่ง
อยา่งเด่ยว

[B21] ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัรัะยะเวลาแมใ่ห้นมลกูเพย่งอยา่งเด่ยว

พฤติกรัรัมลดหวานมนัเค็ม [B22] ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัความถ่�ต่อสัปดาห์การับัรัโิภคเครัื�องดื�มรัสหวาน 
ขนมกรุับักรัอบั บัะหม่�กึ�งสำาเรัจ็รูัป และอาหารัฟ้าสต์ฟู้้ด

พฤติกรัรัมกินหลากหลายตาม
โภชนาการั

[B23] ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัปรัมิาณและความหลากหลายของผู้กัและผู้ล
ไมท่้ี่�บัรัโิภคต่อสัปดาห์

พฤติกรัรัมดื�มนำาเปล่า [B24] ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัรัะดับัความถ่�การัดื�มนำาเปล่าเมื�อกรัะหายต่อ
วัน

พฤติกรัรัมกินอาหารัปลอดภัย/ผู้ลิต
จากรัะบับัยั�งยนื

[B25] ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัรัะดับัความถ่�ของการัซื�ออาหารัท่ี่�ผู้ลิตจากรัะบับั
เกษตรัยั�งยนืต่อสัปดาห์
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พฤติกรัรัมลดใชพ้ลาสติกบัรัรัจุ
ภัณฑ์อาหารัและจัดการัเศ์ษอาหารั

[B26]

 • สัดส่วนปรัะชากรัท่ี่�มก่ารันำาบัรัรัจภัุณฑ์อาหารัไปเองหรัอืนำาบัรัรัจภัุณฑ์
อาหารัพลาสติกกลับัมาใชซ้ำาเมื�อซื�ออาหารันอกบั้าน

 • สัดส่วนครัวัเรัอืนท่ี่�มก่ารัคัดแยกเศ์ษขยะอาหารัและนำาไปที่ำาปุ๋ยหมกั

พฤติกรัรัมกินอาหารัพื�นเมอืง/
ท้ี่องถิ�น

[B27]

 • ค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรัรัะดับัความถ่�ของการับัรัโิภคอาหารัพื�นเมือง 
อาหารัท้ี่องถิ�นต่อสัปดาห์

กลุ่มเปรัาะบัางมค่วามมั�นคงที่าง
อาหารั

[B28] สัดส่วนกลุ่มคนเปรัาะบัางท่ี่�มร่ัะดับัความไมม่ั�นคงที่างอาหารัตำาทัี่�งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

ผู้ล่ล่พัธ์ร์ะยะสั�นำ

ความรัอบัรูัด้้านอาหารั [C1] รัะดับัความรัอบัรูัด้้านอาหารั แบั่งตามช่วงอายุได้แก่ เด็กวัยเรัย่น 
วัยรุัน่และผูู้ใ้หญ ่วัยชรัา (60 ปี ขึ�นไป)

กรัะแสกินอาหารัจากพชื [C2]

 • สัดส่วนปรัะชาชนท่ี่�เคยได้ยนิรูัปแบับัการับัรัโิภคอาหารัจากพชืเปน็หลัก

 • ค่า Google Trends การัค้นหาบัน Google จากคำาสำาคัญท่ี่�เก่�ยวกับั
การับัรัโิภคอาหารัจากพชืเป็นหลัก จำาแนกตามรัายภาคของปรัะเที่ศ์

ค่านิยมดื�มนำาเปล่า [C3] สัดส่วนปรัะชาชนท่ี่�เห็นด้วยกับัการัดื�มนำาเปล่าเมื�อกรัะหาย

มั�นใจความสะอาด/ปลอดภัยนำา
ดื�มฟ้รั่

[C4] รัะดับัความเชื�อมั�นของผูู้้บัรัโิภคต่อความปลอดภัยของนำาดื�มในท่ี่�
สาธิารัณะ

ทัี่กษะปลกูพชืสวนครัวั [C5] สัดส่วนของปรัะชาชนท่ี่�เชื�อว่าตนสามารัถปลกูพชืสวนครัวัเพื�อบัรัโิภค
เองได้

ตรัะหนักรูัท่้ี่�มาแหล่งอาหารั [C6] สัดส่วนของปรัะชาชนท่ี่�เห็นด้วยว่าการัรูัแ้หล่งท่ี่�มาของอาหารัเป็นสิ�ง
สำาคัญ

ตรัะหนักลดใชบ้ัรัรัจภัุณฑ์อาหารั
พลาสติก, ทัี่กษะที่ำาปุ๋ยหมกัจากเศ์ษ
อาหารั/แยกขยะ

[C7]

 • จำานวนการัโพสต์ข้อความบันสื�อโซเช่ยลเก่�ยวกับัความสำาคัญของการั
แยกขยะจากครัวัเรัอืน

 • ยอดขายรัายปีเครัื�องมอืหรัอือปุกรัณ์ที่ำาปุ๋ยหมกัในครัวัเรัอืน

ค่านิยมอาหารัพื�นเมอืง/ท้ี่องถิ�น [C8]

 • สัดส่วนครัวัเรัอืนท่ี่�ม่การัใช้วัตถุดิบัอาหารัพันธุิ์พื�นเมืองปรุังปรัะกอบั
อาหารัเป็นปรัะจำา อยา่งน้อยที่กุสัปดาห์

 • จำานวนผูู้้เข้ารัว่มงานเที่ศ์กาลอาหารัท้ี่องถิ�น อาหารัพื�นเมือง แบ่ังตาม
รัายภาค

 • จำานวนงานเที่ศ์กาลอาหารัท้ี่องถิ�นอาหารัพื�นเมอืงต่อปี
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ค่านิยมเป็นเกษตรักรัในคนรุัน่ใหม่ [C9]

 • สัดส่วนบััณฑิตท่ี่�จบัปรัญิญาตรัจ่ากคณะเกษตรัหรัอืปรัะกาศ์น่ยบััตรั
วิชาชพ่จากวิที่ยาลัยเกษตรักรัรัมและรัะบุัว่าปรัะกอบัอาชพ่เป็นเกษตรักรั 
(ทัี่�งอาชพ่หลักและอาชพ่เสรัมิ)

 • ค่าเฉล่�ยอายเุกษตรักรั

 • สัดส่วนจำานวนเกษตรักรัท่ี่�มอ่ายนุ้อยกว่า 40 ปต่ีอเกษตรักรัทัี่�งปรัะเที่ศ์

เกษตรักรัมทั่ี่กษะเที่คโนโลยเ่พิ�ม
การัผู้ลิต

[C10] จำานวนผูู้ท่้ี่�ผู้า่นการัอบัรัมและได้ปรัะกาศ์น่ยบัตัรั Smart Farmer จาก
กรัะที่รัวงเกษตรัและสหกรัณ์
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5 /  ถึงึที�หม�ย:  
ปักิธ์งที�อนำ�คำตสังคำมไทย 

มอี�ห�รที�ดีตีอ่สุขภ�พ 
แล่ะยั�งยนืำ

อาหารเป็นัหนัึ�งในัปัจุจุ้ยพื�นัฐานัของการ
มุ่้ชุ้วิตั้อย่� เป็นัสิื�งท้ั้�ทัุ้กคนัต้ั้องเก้�ยวข้องและเกิด
ขึ�นัซึ่ำา ๆ ในัทัุ้กว้นั การได้รบ้อาหารท้ั้�ด้เทั้�านั้�นั
จึุงจุะนัำามุ่าสื่�การมุ่้คุณภาพชุ้วิตั้ท้ั้�ด้ซึ่ึ�งเป็นัสิื�ง
ท้ั้�ทัุ้กคนัปรารถนัา ถึงแมุ่้เมุ่ื�อมุ่องแบบผู้ิวเผู้ินั
การได้มุ่าซึ่ึ�งอาหารท้ั้�ด้สืำาหรบ้บรโิภคและการ
ทั้ำาให้เราบรโิภคอาหารท้ั้�ด้จุะเป็นัเรื�องง�าย แตั้�
ถ้าพิจุารณาวิเคราะห์ให้ถ�องแท้ั้ลึกซึึ่�ง มุ้่ความุ่
ซึ่บ้ซึ่อ้นัและผู้ก่โยงแทั้บจุะทั้กุมุ่ติิั้ของการใชุ้ชุวิ้ตั้



หนังสือ “เรัิ�มต้นท่ี่�จานอาหารั: หนที่างสรัา้งสขุภาวะของสังคมไที่ยท่ี่�ยั�งยนื” เล่มน่�ได้เรัย่บัเรัย่ง 
วิเครัาะห์ สังเครัาะห์ และให้รัายละเอ่ยดเก่�ยวกับัเปา้หมายการัมอ่าหารัท่ี่�ทัี่�งด่ต่อสขุภาพและมค่วาม
ยั�งยืน ซึ�งเป้าหมายดังกล่าวไม่ควรัจะถูกให้ความสำาคัญเพ่ยงแต่ในรัะดับัสากลและรัะดับัปรัะเที่ศ์
เท่ี่านั�น เพรัาะหากเป็นเช่นนั�นที่ำาให้การัดำาเนินการัเพื�อให้บัรัรัลุผู้ลกลายเป็นเรัื�องไกลตัวและยาก
เกินกว่าท่ี่�จะที่ำาให้สำาเรัจ็ หวังพึ�งแต่หน่วยงานภาครัฐัและขาดการัม่ส่วนรัว่มจากภาคส่วนอื�นของ
สังคม แต่การักำาหนดให้อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยืนเป็นเป้าหมาย ควรัเกิดขึ�นเรัิ�มท่ี่�หน่วยย่อย
ของสังคม ทัี่�งรัะดับับัุคคล รัะดับัชมุชน และรัะดับัหน่วยงานด้วยเชน่กัน ส่งผู้ลตามมาให้การัปฏิิบััติ
เพื�อใหเ้ปน็ไปได้ตามเปา้หมายเกิดขึ�นได้ที่กุวัน ที่กุท่ี่� และที่กุครัั�งท่ี่�เรัาบัรัโิภคอาหารั นอกจากอาหารั
ท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนถูกกำาหนดไว้เป็นเป้าหมายแล้ว มองในอ่กด้านหนึ�งยังเป็นที่างรัอดจาก
ปัญหาทัี่�งที่างด้านสังคม ความมั�นคง เศ์รัษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมท่ี่�คนในสังคมรัว่มกันเผู้ชญิอยูท่ี่กุ
วันน่� สำาหรับััปรัะเที่ศ์ไที่ยเองซึ�งมร่ัากฐานเศ์รัษฐกิจท่ี่�ขึ�นอยูกั่บัการัเกษตรัและการัผู้ลิตอาหารั การั
ที่ำาใหเ้กิดผู้ลสำาเรัจ็ตามเป้าหมายการัมอ่าหารัท่ี่�ทัี่�งด่ต่อสขุภาพและมค่วามยั�งยนืจึงเปน็เหมือนหัวใจ
ของการัที่ำาให้ปรัะเที่ศ์ดำารังอยูไ่ด้อยา่งมั�นคง

การัที่ำาใหเ้ป้าหมายของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืบัรัรัลผุู้ล ต้องอาศั์ยความจรังิจัง
จากที่กุคนและที่กุภาคส่วนท่ี่�เล็งเหน็ปรัะโยชน์และมุง่หวังท่ี่�จะไปยงัเปา้หมายเด่ยวกัน ส่วนการัปฏิิบััติ
เพื�อให้บัรัรัลตุามเป้าหมายต้องอาศั์ยความเข้าใจถึงสาเหตทุ่ี่�มาของปัญหา ความเชื�อมโยงและเก่�ยว
เนื�องกันของทัี่�งปจัจัยภายในของแต่ละบัคุคล อิที่ธิพิลจากปจัจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี่�ส่งผู้ลต่อ
พฤติกรัรัมการับัรัโิภค รัวมทัี่�งแรังขับัเคลื�อนท่ี่�อยูภ่ายนอกเงื�อนไขรัะบับัอาหารัทัี่�งจากภายในปรัะเที่ศ์
และชาติอื�น ๆ  ผู้า่นกลไกโลกโลกาภิวัตน์ ความเขา้ใจถึงสาเหตทุ่ี่�มาของปญัหาอยา่งเปน็เหตผุู้ล เปน็
ลำาดับัขั�นตอน และเป็นรัะบับัน่�เอง ที่ำาให้สามารัถกำาหนดผู้ลลัพธิใ์นแต่ละรัะดับัท่ี่�ส่งผู้ลต่อเนื�องกัน
ไปเป็นลกูโซใ่นการัจัดการักับัปัญหาได้ และหากสามารัถที่ำาให้ผู้ลลัพธิแ์ต่ละรัะดับัทัี่�งผู้ลลัพธิร์ัะยะ
สั�นซึ�งเน้นท่ี่�จัดการัปัจจัยภายในของแต่ละบัุคคล ผู้ลลัพธิร์ัะยะกลางท่ี่�มุง่จัดการักับัสภาพแวดล้อม
ปจัจัยภายนอก จนที่ำาใหเ้กิดการัเปล่�ยนแปลงท่ี่�พฤติกรัรัมในกลุ่มปรัะชากรั และต่อเนื�องไปท่ี่�ผู้ลลัพธิ์
รัะยะยาวซึ�งเป็นผู้ลลัพธิส์ดุท้ี่ายในแต่ละองค์ปรัะกอบัยอ่ยของอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื รัวม
กันจนกลายเปน็การับัรัรัลผุู้ลสัมฤที่ธิิ�ตามเปา้หมายในภาพใหญข่องการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยนืได้ ดังนั�นทัี่�งโครังการั หน่วยงาน องค์กรั หรัอืภาคส่วนท่ี่�ที่ำางานรับััผู้ิดชอบัเพื�อต้องการัให้เกิด
อาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืควรัต้องรัะบัใุหไ้ด้ว่าการัที่ำางานในส่วนของตนเองมุง่หวังใหเ้กิดการั
เปล่�ยนแปลงท่ี่�ผู้ลลัพธิร์ัะดับัใด และผู้ลลัพธิท่์ี่�เกิดขึ�นมค่วามเก่�ยวขอ้งกับัส่วนใดในห่วงโซ่ผู้ลลัพธิข์อง
เป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืน่� และเมื�อปรัะสานการัที่ำางานจากหลายโครังการั หลาย
องค์กรั และหลายภาคส่วนอยา่งเปน็รัะบับัจึงจะสามารัถขบััเคลื�อนใหสั้งคมเดินไปยงัเปา้หมายสงูสดุ
ของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนืสำาหรับััที่กุคนได้

เนื�องด้วยปัญหาและสาเหตุท่ี่�เก่�ยวข้องกับัอาหารัในแต่ละพื�นท่ี่� แต่ละช่วงเวลา แต่ละกลุ่ม
ปรัะชากรั แต่ละวัฒนธิรัรัม ม่ความแตกต่างกัน ดังเช่นท่ี่�สังคมไที่ยเปล่�ยนแปลงภาวะโภชนาการั
ในกลุ่มปรัะชากรัจากปัญหาส่วนมากท่ี่�พบัภาวะโภชนาการัพรัอ่งในอด่ต กลายเปล่�ยนเป็นปัญหา
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ภาวะโภชนาการัเกินในปัจจบุััน สิ�งท่ี่�หนังสือเล่มน่�ไดใ้หไ้ว้สำาหรับััการัแก้ปัญหาเป็นเหมอืนตะกรัา้ท่ี่�
คัดสรัรัรัวมเอามาตรัการัแที่รักแซงรัวมทัี่�งเครัื�องมือที่างนโยบัายท่ี่�ใช้แล้วได้ผู้ลจรังิโดยอาศั์ยหลัก
ฐานจากงานศึ์กษาวิจัย เพื�อเป็นที่างเลือกและตัวอย่างสำาหรับัันำาไปขับัเคลื�อนให้เกิดผู้ลลัพธิต์าม
ท่ี่�ต้องการัได้ อย่างไรัก็ตามในที่างปฏิิบััติจำาเป็นต้องม่การัเลือกใช้และปรับััเปล่�ยนให้เหมาะสมกับั
แต่ละบัรับิัที่ กำาลังที่รัพัยากรับัุคคล และงบัปรัะมาณท่ี่�ม่เพื�อให้เกิดปรัะสิที่ธิภิาพและปรัะสิที่ธิผิู้ล
สงูสดุ และควรัต้องมก่ารัเลือกใชม้าตรัการัหลากหลายรูัปแบับัรัว่มกันเพื�อใหทั้ี่นกับัการัเปล่�ยนแปลง
ของสถานการัณ์ปัญหาและบัรับิัที่ที่างสังคม

สดุท้ี่ายการัเปล่�ยนแปลงซึ�งเปน็ผู้ลจากการันำามาตรัการัแที่รักแซงไปใชห้รัอืจากการัขบััเคลื�อน
นโยบัายโดยโครังการัหรัอืหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องมก่ารัติดตามและปรัะเมินผู้ลเป็นรัะยะเพื�อให้ที่รัาบั
ความก้าวหน้า และเกิดการัเรัย่นรูัป้รับััปรุังแกไ้ขเพื�อให้เป้าหมายท่ี่�ตั�งไว้ของการัมอ่าหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยนืสำาเรัจ็บัรัรัลผุู้ล การัติดตามและปรัะเมนิผู้ลการัดำาเนินงานมโ่อกาสท่ี่�จะปรัะสบัผู้ลสำาเรัจ็
สงูและได้รับััความรัว่มมอืหากมก่ารัวางแผู้นและที่ำาความตกลงตั�งแต่ก่อนเรัิ�มนำามาตรัการัแที่รักแซง
หรัอืเครัื�องมอืที่างนโยบัายไปปฏิิบัติั รัวมทัี่�งการัเลือกหรัอืออกแบับัเครัื�องมอืวัดปรัะเมนิผู้ล ตัวช่�วัด 
กำาหนดบัที่บัาที่ของผูู้ท่้ี่�จะรับััผู้ดิชอบัการัติดตามและปรัะเมนิผู้ล งบัปรัะมาณ และท่ี่�สำาคัญท่ี่�สดุจะนำา
ผู้ลท่ี่�ได้จากการัติดตามและปรัะเมนิผู้ลมาปรับััใชอ้ยา่งไรัเพื�อใหก้ารัแกไ้ขปญัหาผู้า่นที่างมาตรัการั
แที่รักแซงต่าง ๆ  ได้รับััการัที่บัที่วนและหารัอืจากผูู้เ้ก่�ยวขอ้ง ผูู้ม้ส่่วนได้ส่วนเส่ยเปน็รัะยะะเพื�อใหทั้ี่น
กับัสถานการัณ์และสังคมปัจจบุัันท่ี่�ปรับััเปล่�ยนไปอยา่งรัวดเรัว็

ในกรัณ่ศึ์กษาตัวอย่างที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงอาหารัท่ี่�ด่ต่อสุขภาพและยั�งยืนท่ี่�นำาเสนอใน
หนังสือเล่มน่�ตั�งแต่บัที่ท่ี่� 2 ถึง บัที่ท่ี่� 4 ได้รัวบัรัวมผู้ลลัพธิร์ัะยะสั�น กลาง ยาว ท่ี่�เชื�อมโยงและม่
แนวโน้มท่ี่�ที่ำาให้เกิดการัเปล่�ยนแปลงเป็นลำาดับัขั�นตอนจนบัรัรัลผุู้ลเป้าหมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
และยั�งยืนภายใต้บัรับิัที่สังคมไที่ย และเป็นไปตามสถานการัณ์ปัญหาและการัดำาเนินงานของทีุ่ก
ภาคส่วนจนถึงปัจจุบัันในปี พ.ศ์. 2565 แน่นอนว่าทัี่�งผู้ลลัพธิ ์มาตรัการักิจกรัรัมการัดำาเนินงาน 
เหตุผู้ลท่ี่�นำามาใช้สนับัสนนุการัเลือกใช้มาตรัการักิจกรัรัม และตัวช่�วัดท่ี่�นำาเสนอไวใ้นกรัณ่ศึ์กษา
ตัวอยา่งที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงน่�ต้องมก่ารัปรับััเปล่�ยนเมื�อเวลาผู่้านไป อย่างไรัก็ตามหวังเป็นอยา่ง
ยิ�งว่าสิ�งท่ี่�นำาเสนอไว้จะเปน็ปรัะโยชน์ต่อผูู้ท่้ี่�ที่ำางานเก่�ยวขอ้งกับัเปา้หมายอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและ
ยั�งยืนให้สามารัถนำาไปใช้เป็นกรัอบัและแนวที่าง รัวมทัี่�งแจกแจงรัายละเอ่ยดสิ�งท่ี่�ม่ความซับัซ้อน
ของรัะบับัอาหารัในปรัะเที่ศ์ไที่ยให้จับัต้องเป็นรูัปธิรัรัมได้ นอกจากนั�นผูู้้เข่ยนหวังเป็นอย่างยิ�งว่า
โครังการัหรัอืหน่วยงานใดท่ี่�ดำาเนินการัเพื�อใหร้ัะบับัอาหารัของปรัะเที่ศ์เปล่�ยนแปลงไปสู่ความยั�งยนื 
จะได้พัฒนาและนำาที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงไปใช้เพื�อวางแผู้นและติดตามและปรัะเมินผู้ลสำาหรับัั
ผู้ลงานท่ี่�ตั�งเป้ามุ่งหวังให้เกิดขึ�นตั�งแต่ช่วงเรัิ�มต้นของการัดำาเนินการั โดยเครัื�องมือน่�ม่ปรัะโยชน์
อย่างยิ�งให้เกิดขบัวนการัวิเครัาะห์สถานการัณ์ปัญหาอย่างเป็นรัะบับัและมุ่งจัดการัท่ี่�รัากเหง้าของ
ปัญหา เป็นไปตามหลักเหตผุู้ลและหลักฐานจากการัศึ์กษาวิจัย เป็นขั�นตอน เป็นองค์รัวม มุง่เน้นท่ี่�
การัเปล่�ยนแปลงเพื�อใหไ้ด้ผู้ลลัพธิต์ามท่ี่�ต้องการั (outcome-based) ตามจุดมุง่หมายของการัใช้
เครัื�องมอืที่ฤษฎ่การัเปล่�ยนแปลงในการัวางแผู้น และการัติดตามและปรัะเมนิผู้ล
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นับัเฉพาะจำานวนปรัะชากรัท่ี่�เส่ยช่วิตก่อนจะถึงอายุท่ี่�ม่ศั์กยภาพสูงสุดในช่วิต 
(potential year of life lost) ซึ�งอยู่ในช่วงรัะหว่าง 65-75 ปี ขึ�นกับัอายุคาด
เฉล่�ยของปรัะชากรัในแต่ละปรัะเที่ศ์

ปัระเมูินุผู้ลล่พธส์ุขุ้ภาพ

ปีสขุภาวะท่ี่�สญูเส่ยซึ�งหล่กเล่�ยงได้ 
(Avoided Disability Adjusted 
Life Years) จากการัป่วยด้วยโรัค
หัวใจและรัะบับัไหลเว่ยนโลหิต/
เบัาหวาน/มะเรัง็ 

ปสีขุภาวะท่ี่�สญูเส่ย (DALY: Disability Adjusted Life Year) เป็นดัชน่วัดสถานะ
สขุภาพของปรัะชากรัแบับัองค์รัวม โดยวัดการัสญูเส่ยที่างสขุภาพจากความเจ็บั
ป่วย พิการัและการัตาย ในหน่วยนับัเป็นปี ซึ�งหนึ�งหน่วยปีสุขภาวะท่ี่�สูญเส่ย (1 
DALY) เท่ี่ากับัการัสญูเส่ยเวลาของการัม่สขุภาพท่ี่�สมบัูรัณ์ไปจำานวน 1 ปี ความ
สญูเส่ยน่�อาจเกิดจากการัตายก่อนถึงวัยอันควรั เมื�อเท่ี่ยบักับัอายคุาดเฉล่�ย (life 
expectancy) หรัอือาจเกิดจากการัมช่วิ่ตอยูด้่วยความเจ็บัป่วยหรัอืพกิารั

ปัระเมูินุผู้ลล่พธส์ุขุ้ภาพ

ปีท่ี่�สญูเส่ยไป (life years lost) 
โรัคหัวใจและรัะบับัไหลเว่ยน
โลหิต/เบัาหวาน/มะเรัง็ 

เวลาของชวิ่ตหน่วยเปน็ปท่ีี่�หายไปจากการัเส่ยชวิ่ตก่อนเวลาอันสมควรัด้วยโรัคท่ี่�
สนใจ โดยเวลาท่ี่�หายไปคิดเท่ี่ยบักับัอายคุาดเฉล่�ย
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ปัระเมูินุผู้ลล่พธส์ุขุ้ภาพ

ปีสขุภาวะท่ี่�รักัษาไวไ้ด้ (saved 
Disability Adjusted Life Years) 
จากการัป่วยด้วยโรัคหัวใจและ
รัะบับัไหลเว่ยนโลหิต/เบัาหวาน/
มะเรัง็ 

ใชค่้าปีสขุภาวะท่ี่�สญูเส่ย (DALY) ในการัคำานวณ โดยเป็นจำานวนปสีขุภาวะท่ี่�รักัษา
ไวไ้ด้จากการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนื

ปัระเมูินุโภชนุาการที�เหมูาะสุมู

สารัอาหารัเพย่งพอ ทัี่�ง
พลังงาน สารัอาหารัหลัก 
(macronutrient) และสารัอาหารั
รัอง (micronutrient) 

ปรัะเมินความเพ่ยงพอเท่ี่ยบักับัค่าท่ี่�หน่วยงานที่างโภชนาการัของแต่ละปรัะเที่ศ์
หรัอืหน่วยงานรัะดับันานาชาติแนะนำา

ปัระเมูินุโภชนุาการที�เหมูาะสุมู

ค่าเฉล่�ยอัตรัาส่วนความเพย่งพอ
ที่างโภชนาการั (mean adequacy 
ratio) 

เป็นค่าเฉล่�ยรัะดับัปรัะชากรั โดยการัวัดปรัะเมนิในแต่ละคนใชข้อ้มลูปรัมิาณสารั
อาหารัท่ี่�บัรัโิภคต่อวันเท่ี่ยบักับัปรัมิาณท่ี่�รัา่งกายต้องการั ค่าสงูสดุเท่ี่ากับั 1 ยิ�งค่า
เขา้ใกล้ 1 หมายถึงการัได้บัรัโิภคอาหารัท่ี่�มโ่ภชนาการัท่ี่�เหมาะสม 

ปัระเมูินุคุวุามูหนุาแนุ�นุข้องสุาร
อาหาร (nutrient density)

ความหนาแน่นของพลังงาน  

ปรัะเมนิความหนาแน่นของพลังงานของอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง

ปัระเมูินุคุวุามูหนุาแนุ�นุข้องสุาร
อาหาร

NRD9.3 Index 

ปรัะเมนิความหนาแน่นของสารัอาหารัท่ี่�ได้จากการับัรัโิภคอาหารัต่อวัน NRD ยอ่
มาจาก Nutrient-Rich-Diet  โดยตัวเลข 9 เป็นการัพจิารัณาสารัอาหารั 9 ชนิดท่ี่�
มโ่ภชนาการัท่ี่�ด่ เชน่ วิตามนิเอ แคลเซย่ม เปน็ต้น และตัวเลข 3 เปน็การัพจิารัณา
สารัอาหารั 3 ชนิดท่ี่�ต้องจำากัดการับัรัโิภค เช่น นำาตาล โซเด่ยม เป็นต้น การัวัด
ปรัะเมนิโดยใช้ดัชน่ช่�วัดน่�สามารัถปรับััเปล่�ยนจำานวนและชนิดของสารัอาหารัท่ี่�ม่
โภชนาการัท่ี่�ด่หรัอืชนิดท่ี่�ต้องจำากัดปรัมิาณการับัรัโิภคได้

ปัระเมูินุคุวุามูหนุาแนุ�นุข้องสุาร
อาหาร

ค่าคะแนนความสมดลุที่าง
โภชนาการั (nutrient balance 
score) 

ปรัะเมนิรัะดับัความสมดลุที่างโภชนาการัของชนิดอาหารั มื�ออาหารั หรัอืรูัปแบับั
การักินอาหารั (เชน่ มงัสวิรัติั เมดิเตอรัเ์รัเน่ยน อาหารัไที่ย เป็นต้น) เมื�อเท่ี่ยบักับั
ท่ี่�รัา่งกายต้องการัต่อวัน ค่าคะแนนม่หน่วยเป็นรัอ้ยละ ค่ายิ�งสูงหมายถึงอาหารั
ชนิดนั�น ๆ ม่ความสมดุลที่างโภชนาการัสูง ตัวอย่างชนิดอาหารัท่ี่�ม่ค่าคะแนน
ความสมดุลที่างโภชนาการัสูง เช่น ผัู้ก ผู้ลไม้ และถั�ว ตัวอย่างชนิดอาหารัท่ี่�ม่
ค่าคะแนนรัะดับัปานกลาง เช่น นม เนื�อไก่ ปลา และตัวอย่างชนิดอาหารัท่ี่�ม่ค่า
คะแนนรัะดับัตำา เชน่ นำามนั นำาตาล ไขมนั

ปัระเมูินุสุมูดีลุข้องแหล�งที�มูา
ข้องอาหาร  (moderation)

สัดส่วนพลังงานท่ี่�ได้จากอาหารั
ท่ี่�มาจากสัตว์ต่อพลังงานท่ี่�ได้
จากพชื 

-
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ปัระเมูินุสุมูดีลุข้องแหล�งที�มูา
ข้องอาหาร  

สัดส่วนโปรัต่นท่ี่�ได้จากอาหารัท่ี่�มา
จากสัตว์ต่อโปรัต่นท่ี่�ได้จากพชื 

—

ปัระเมูินุคุวุามูหลากหลายั่ข้อง
อาหาร (diversity)

Nutritional Functional 
Diversity Score

ปรัะเมนิความหลากหลายของสารัอาหารัท่ี่�ได้รับััจากการับัรัโิภค สามารัถใช้ปรัะเมิน
ได้ทัี่�งรัะดับับัุคคล รัะดับัครัวัเรัอืน รัะดับัชุมชน (ความหลากหลายของอาหารัท่ี่�
จำาหน่ายท่ี่�ตลาด) การัปรัะเมินต้องใช้ข้อมูลคุณค่าที่างโภชนาการั (nutrient 
profile) ของอาหารัแต่ละชนิดท่ี่�ต้องการัปรัะเมิน ทัี่�งพลังงาน และสารัอาหารั
ทัี่�งหมด 17 ชนิด (โปรัต่น คารัโ์บัไฮเดรัต ไขมนั ใยอาหารั  เบัต้าแคโรัท่ี่น วิตามนิด่ 
วิตามนิอ่ วิตามนิซ ่ไที่อามน่ ไรัโบัฟ้ลาวิน ไนอะซน่ โฟ้เลที่ วิตามนิบั่12 แคลเซย่ม 
โพแที่สเซย่ม ธิาตเุหล็ก และธิาตสัุงกะส่ ) มาพิจารัณา อาหารัชนิดใดท่ี่�มค่่าคะแนน
ยิ�งสงูหมายถึงมค่วามหลากหลายที่างโภชนาการัสงู 

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

DASH Score 

DASH ยอ่มาจาก Dietary Approaches to Stop Hypertension เป็นรูัปแบับัการั
กินอาหารัท่ี่�ชว่ยควบัคมุความดันโลหติ การับัรัโิภคอาหารัแบับั DASH มผัู่้กผู้ลไม้
ในสัดส่วนสงู บัรัโิภคผู้ลิตภัณฑ์นมท่ี่�มไ่ขมนัตำา อาหารัท่ี่�มไ่ขมนัอิ�มตัว ไขมนัรัวม 
และโซเด่ยมในรัะดับัตำา มดั่ชน่ช่�วัดหลายตัวท่ี่�ถกูพฒันาขึ�นเพื�อวัดปรัะเมนิรูัปแบับั
การักิน DASH หนึ�งในนั�น เชน่ Dixon’s DASH diet index ซึ�งปรัะเมนิปรัมิาณการั
บัรัโิภคอาหารัใน 8 กลุ่ม และเครัื�องดื�มแอลกอฮอล์ โดยแต่ละกลุ่ม มค่่าคะแนน
เต็มเท่ี่ากับั 1 คะแนนรัวมสงูสดุเท่ี่ากับั 9 และคะแนนรัวมตำาท่ี่�สดุเท่ี่ากับั 0

โดยอาหารั 8 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ลไม ้(2) ผู้ัก (3) ธิญัพชืไมข่ดัส่ (4) ผู้ลิตภัณฑ์นม 
(5) ถั�วเมล็ดแห้ง (6) เมล็ดพืช (7) ถั�วเปลือกแข็ง ส่วนกลุ่มท่ี่� (8) ปรัะเมินการั
บัรัโิภคอาหารัแต่ละชนิดที่กุชนิดต่อไปน่�ว่าเปน็ไปตามเกณฑ์ท่ี่�กำาหนดหรัอืไม ่ได้แก่ 
เนื�อสัตว์ การัเติมนำาตาลในอาหารั พลังงาน และไขมนัอิ�มตัว

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

ดัชน่ช่�วัดคณุภาพอาหารั (Diet 
Quality Index) 

มดั่ชน่ช่�วัดจำานวนมากท่ี่�ถกูพฒันาขึ�นเพื�อวัดปรัะเมนิคณุภาพอาหารัท่ี่�บัรัโิภค วิธิ่
การัวัดปรัะเมนิเป็นการัเปรัย่บัเท่ี่ยบัชนิดและปรัมิาณอาหารัท่ี่�บัรัโิภคในแต่ละวัน
เมื�อเท่ี่ยบักับัท่ี่�แนะนำาไวใ้นขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ของแต่ละปรัะเที่ศ์ 
หนึ�งในตัวอยา่งของดัชน่ช่�วัดคณุภาพอาหารั เชน่ ดัชน่ช่�วัดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่
ต่อสขุภาพ (Healthy Eating Index)

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

ค่าคะแนนสขุภาพ (Health 
score) 

ปรัะเมินปรัมิาณการับัรัโิภคอาหารัใน 10 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเปรัย่บัเท่ี่ยบักับั
ปรัมิาณท่ี่�แนะนำาโดยหน่วยงานที่างโภชนาการัของแต่ละปรัะเที่ศ์ อาหารั 10 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) ผู้ัก (2) ผู้ลไม ้(3) กรัดไขมนัรัวม (4) กรัดไขมนัอิ�มตัวรัวม (5) ไขมนั
ที่รัานส์ (6) นำาตาล (7) ใยอาหารั  (8) เกลือ/โซเด่ยม (9) ปลา และ (10) พลังงาน
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ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

ดัชน่ช่�วัดการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�ด่ต่อ
สขุภาพ (Healthy Eating Index,  
HEI) 

ปรัะเมนิคณุภาพอาหารัท่ี่�บัรัโิภคในแต่ละองค์ปรัะกอบัหลักเมื�อเท่ี่ยบักับัท่ี่�แนะนำา
ไว้ตามขอ้ปฏิิบัติัการักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ของแต่ละปรัะเที่ศ์ มห่ลายปรัะเที่ศ์ท่ี่�
พฒันาและใชดั้ชน่ช่�วัดน่� เชน่ สหรัฐัอเมรักิา ไอรัแ์ลนด์ และเนเธิอรัแ์ลนด์ เปน็ต้น 
สำาหรับัั HEI ของปรัะเที่ศ์สหรัฐัอเมรักิา ซึ�งที่บัที่วนล่าสดุในปี ค.ศ์. 2015 ปรัะเมนิ
การับัรัโิภคอาหารัใน 13 องค์ปรัะกอบั ได้แก่ (1) ผู้ลไม้ทีุ่กชนิดรัวมนำาผู้ลไม้แท้ี่ 
(2) ผู้ลไม้ทีุ่กชนิดไม่รัวมนำาผู้ลไม้ (3) ผัู้กทีุ่กชนิด (4) ถั�ว (5) ธิญัพืชไม่ขัดส่ 
(6) นมและผู้ลิตภัณฑ์ (7) โปรัต่นทีุ่กปรัะเภที่ (8) อาหารัที่ะเลและโปรัต่นจาก
พืช (9) กรัดไขมัน (10) ธิญัพืชขัดส่ (11) โซเด่ยม  (12) นำาตาลเติมในอาหารั 
และ (13) ไขมันอิ�มตัว ในการัคำานวณค่าดัชน่ช่�วัดให้คะแนนหรัอืนำาหนักท่ี่�แตก
ต่างกันในแต่ละองค์ปรัะกอบั เมื�อนำาคะแนนทัี่�ง 13 องค์ปรัะกอบัมาบัวกรัวมกัน 
ซึ�งค่าคะแนนเต็มเท่ี่ากับั 100 คะแนน ผูู้้ท่ี่�ได้คะแนน HEI สงู โดยเฉพาะเมื�อเข้า
ใกล้ค่า 100 หมายความว่าม่รัะดับัการับัรัโิภคอาหารัสุขภาพท่ี่�สูงตามข้อปฏิิบััติ
การับัรัโิภคอาหารัสำาหรับััคนอเมรักัิน

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

คะแนนอาหารัแบับั
เมดิเตอรัเ์รัเน่ยน  

อาหารัแบับัเมดิเตอรั์เรัเน่ยน คือ อาหารัท่ี่�ผูู้้คนในปรัะเที่ศ์แถบัที่ะเล 
เมดิเตอรัเ์รัเน่ยนบัรัโิภค ซึ�งม่ส่วนปรัะกอบัหลัก คือ ผู้ัก ผู้ลไม้ ธิญัพืชไม่ขัดส่ 
ถั�วเมล็ดแห้ง ถั�วเปลือกแข็ง เมล็ดพืช และไขมันท่ี่�ด่ต่อหัวใจและรัะบับัไหลเว่ยน
โลหิต ม่ดัชน่ช่�วัดหลายตัวท่ี่�ถูกพัฒนาขึ�นเพื�อวัดปรัะเมินการับัรัโิภคอาหารัแบับั
เมดิเตอรัเ์รัเน่ยน ตัวอย่างเช่น การัปรัะเมินท่ี่�แบั่งอาหารัออกเป็น 9 กลุ่ม กลุ่ม
ท่ี่�ม่ปรัะโยชน์ 5 กลุ่ม คือ (1) ผัู้ก (2) ผู้ลไม้ (3) ถั�วเมล็ดแห้ง (4) ธิญัพืช และ 
(5) ปลา และกลุ่มท่ี่�ไมด่่กับัสขุภาพ 2 กลุ่ม ได้แก่ (6) เนื�อสัตว์และ (7) ผู้ลิตภัณฑ์
นม ส่วนกลุม่ท่ี่� (8) คือไขมนั และกลุม่ท่ี่� (9) คือเครัื�องดื�มแอลกอฮอล์ ในแต่ละกลุม่
อาหารัมค่่าคะแนนเต็มเท่ี่ากับั 1 ผูู้ถ้กูปรัะเมนิจะได้ 1 คะแนนสำาหรับัักลุม่อาหารัท่ี่�ม่
ปรัะโยชน์ก็ต่อเมื�อบัรัโิภคเกินกว่าปรัมิาณค่ามธัิยฐานของแต่ละเพศ์ (sex-specific 
median) และได้คะแนน 0 เมื�อบัรัโิภคตำากว่า ส่วนกลุ่มอาหารัท่ี่�ไมด่่ต่อสขุภาพ
จะได้ 1 คะแนน ก็ต่อเมื�อบัรัโิภคอาหารัในแต่ละกลุ่มน้อยกว่าปรัมิาณค่ามธัิยฐาน
ของแต่ละเพศ์ ส่วนกลุม่ไขมนัเป็นการัปรัะเมินสัดส่วนปรัมิาณการับัรัโิภคไขมันท่ี่�ไม่
อิ�มตัวต่อปรัมิาณไขมนัอิ�มตัว ผูู้้ถกูปรัะเมนิจะได้ 1 คะแนนสำาหรับัักลุ่มไขมนัก็ต่อ
เมื�อสัดส่วนการับัรัโิภคสงูกว่าค่ามธัิยฐานของแต่ละเพศ์ สำาหรับัักลุ่มแอลกอฮอล์ 
ผูู้้ถกูปรัะเมนิจะได้คะแนนเท่ี่ากับั 1 เมื�อความถ่�ในการัดื�มต่อสัปดาห์  < 14 ครัั�งใน
เพศ์ชาย และ < 7 ครัั�งในเพศ์หญงิ

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

mPNNS-GS score  

เปน็ดัชน่ช่�วัดของปรัะเที่ศ์ฝุ่รัั�งเศ์ส PNNS-GS ยอ่มาจาก the French Programme 
National Nutrition Santé-Guideline Score โดยตัวอักษรั “m” ท่ี่�อยูห่น้าชื�อตัว
ช่�วัดหมายถึงการัปรับััเปล่�ยน (modified) ไปจากตัวช่�วัดดั�งเดิม ส่วนท่ี่�ปรับััเปล่�ยน
คือการัตัดการัปรัะเมนิการัมกิ่จกรัรัมที่างกายออกไป ดัชน่ช่�วัด mPNNS-GS ถกู
นำามาใชใ้นการัปรัะเมินว่าอาหารัท่ี่�บัรัโิภคเป็นไปตามข้อปฏิิบััติที่างโภชนาการัท่ี่�
แนะนำาหรัอืไม่ ดัชน่ช่�วัดน่�ม่ค่าคะแนนเต็มเท่ี่ากับั 13.5 ปรัะเมินปรัมิาณการั
บัรัโิภคอาหารัใน 12 องค์ปรัะกอบั โดยม ่8 องค์ปรัะกอบัท่ี่�ถกูปรัะเมนิว่าได้รับััใน
ปรัมิาณตามขอ้แนะนำาหรัอืไม ่ได้แก่ (1) ผู้ักและผู้ลไม ้(2) กลุ่มแป้ง (3) ธิญัพชื
ไม่ขัดส่ (4) นมและผู้ลิตภัณฑ์จากนม (5) เนื�อสัตว์และไข่ (6) ปลาและอาหารั
ที่ะเล (7) ไขมนัจากพชื และ (8) นำาและนำาโซดา อ่ก 4 องค์ปรัะกอบัถกูปรัะเมนิ
ว่าได้รับััในปรัมิาณไมม่ากเกินไป ได้แก่ (9) ไขมนัจากการัปรุังแต่ง (10) นำาตาล 
(11) เกลือ และ (12) แอลกอฮอล์ 
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ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

PANDiet score 

PANDiet ย่อมาจาก Probability of Adequate Nutrient Intake เป็นหนึ�งในดัชน่
ช่�วัดท่ี่�บั่งบัอกถึงคณุภาพอาหารัท่ี่�บัรัโิภค ในการัปรัะเมนิใชข้อ้มลูจากแบับับัันทึี่ก
การับัรัโิภคอาหารั (food diary) หรัอืแบับัสำารัวจความถ่�ในการับัรัโิภคอาหารัแต่ละ
ชนิด (food frequency questionnaire) ค่าคะแนนของ PANDiet อยูใ่นชว่ง 0 
ถึง 100 ยิ�งค่าสงูหมายถึงมค่วามเปน็ไปได้ว่าอาหารัท่ี่�บัรัโิภคเปน็ไปตามขอ้แนะนำา
ที่างโภชนาการั ซึ�งก็คือเป็นอาหารัท่ี่�มค่ณุภาพ ในการัปรัะเมินอาหารั/สารัอาหารั
ท่ี่�บัรัโิภคถกูแบั่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอาหารั/สารัอาหารัจำานวน 26 ตัว 
ถกูปรัะเมินว่าได้รับััในปรัมิาณท่ี่�พอเพ่ยงหรัอืไม่ เช่น โปรัต่น คารัโ์บัไฮเดรัต เยื�อ
ใยอาหารั เป็นต้น ในกลุ่มน่�มก่ลุ่มอาหารั/สารัอาหารั 14 ตัว ท่ี่�ผูู้้ถกูปรัะเมนิจะได้
คะแนนเป็น 0 หากบัรัโิภคเกินกว่าค่าสงูสดุท่ี่�แนะนำา เชน่ วิตามนิเอ บั6่ แคลเซย่ม 
เปน็ต้น (2) กลุ่มอาหารัหรัอืสารัอาหารัท่ี่�ปรัะเมนิว่าได้รับััในรัะดับัท่ี่�พอด่หรัอืไม ่ม่
จำานวน 7 ตัว ได้แก่ โปรัต่น คารัโ์บัไฮเดรัต ไขมนั นำาตาล กรัดไขมนัอิ�มตัว โซเด่ยม 
และพลังงานรัวม โดยค่าคะแนนสำาหรับัักลุ่มอาหารั/สารัอาหารัแต่ละตัวท่ี่�ถูก
ปรัะเมนิมค่่านำาหนักคะแนนท่ี่�เท่ี่ากัน

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

SAIN : LIM ratio  

เป็นดัชน่ช่�วัดของปรัะเที่ศ์ฝุ่รัั�งเศ์ส ใชใ้นการัปรัะเมินคุณภาพของรัายการัอาหารั
แต่ละชนิดท่ี่�ม่การับัรัโิภค ส่วนตัวตั�ง SAIN เป็นการัปรัะเมินว่ารัายการัอาหารั
ชนิดนั�น ๆ มโ่ภชนาการัท่ี่�เหมาะสมโดยพจิารัณาจากสารัอาหารัหลัก 5 ชนิด คือ 
โปรัต่น เยื�อใยอาหารั แคลเซย่ม วิตามนิซ ่และธิาตเุหล็ก ส่วนตัวหารั LIM เป็นการั
ปรัะเมนิองค์ปรัะกอบัของอาหารัท่ี่�ไมม่ค่ณุภาพโดยพิจารัณาจากสารัอาหารั 3 ตัว 
คือ กรัดไขมนัอิ�มตัว นำาตาลท่ี่�เติมเขา้ไป และโซเด่ยม ดังนั�นดัชน่ช่�วัดน่�จึงเปน็การั
วัดอัตรัาส่วนองค์ปรัะกอบัในอาหารัท่ี่�มค่ณุค่าที่างโภชนาการัต่อส่วนท่ี่�ไมม่ค่ณุภาพ
สำาหรับััแต่ละรัายการัอาหารั โดยถ้าค่าคะแนนอัตรัาส่วน SAIN: LIM ยิ�งมค่่าสงู 
หมายถึงรัายการัอาหารันั�นม่โภชนาการัท่ี่�เหมาะสมและม่คุณภาพสูง กรัณ่ท่ี่�ม่
การับัรัโิภคอาหารัหลายรัายการัในมื�อหนึ�ง ๆ หรัอืหากต้องการัปรัะเมินในรัะดับั
ปรัะชากรั สามารัถนำาค่า SAIN: LIM ของแต่ละรัายการัอาหารัมาพิจารัณารัว่ม
กันเพื�อหาค่ามธัิยฐานได้

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

ปรัมิาณพลังงานรัวม, สารัอาหารั
หลักท่ี่�ได้รับัั (macronutrient) 

เท่ี่ยบักับัปรัมิาณท่ี่�แนะนำาในข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ของแต่ละ
ปรัะเที่ศ์ หรัอืขอ้แนะนำาสากลโดยองค์กรัรัะหว่างปรัะเที่ศ์

ปัระเมูินุคุณุภาพอาหารหลายั่
มูิติ้รวุมูก่นุ

ปรัมิาณพลังงานรัวม, สารัอาหารั
หลัก (macronutrient) และสารั
อาหารัรัอง (micronutrient) ท่ี่�
ได้รับัั 

เท่ี่ยบักับัปรัมิาณท่ี่�แนะนำาในข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ของแต่ละ
ปรัะเที่ศ์ หรัอืขอ้แนะนำาสากลโดยองค์กรัรัะหว่างปรัะเที่ศ์

ปัระเมูินุสุ�วุนุอื�นุ ๆ

ปรัมิาณผู้ักและผู้ลไมท่้ี่�เพย่งพอ 

เท่ี่ยบักับัปรัมิาณท่ี่�แนะนำาในข้อปฏิิบััติการักินอาหารัเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ของแต่ละ
ปรัะเที่ศ์ หรัอืขอ้แนะนำาสากลโดยองค์กรัรัะหว่างปรัะเที่ศ์
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ดี��นำผู้ล่กิระทบสิ�งแวดีล่�อม

ปัระเมูินุการปัลดีปัล�อยั่ก๊าซ่
เรอืนุกระจก

รัอยเท้ี่าคารับ์ัอน (carbon 
footprint) 

ปรัะเมินเฉพาะปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์ ซึ�งเป็นหนึ�งใน
ก๊าซเรัอืนกรัะจกท่ี่�ม่การัปลดปล่อยออกมาในปรัมิาณมากท่ี่�สุดจากกิจกรัรัมต่าง 
ๆ ของมนษุย ์โดยการัปรัะเมินตัวช่�วัดรัอยเท้ี่าคารับ์ัอนเพื�อปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�ง
แวดล้อมจากอาหารั เป็นการัวัดปรัมิาณก๊าซท่ี่�ถกูปลดปล่อยออกมาตลอดห่วงโซ่
อาหารัสำาหรับััอาหารัแต่ละชนิด โดยตัวช่�วัดน่�ถกูรัายงานในหน่วยกิโลกรัมัของก๊าซ
คารับ์ัอนไดออกไซด์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อนำาหนักอาหารัเปน็กิโลกรัมั (kg carbon dioxide 
equivalents per kg of food product) เช่น ค่ารัอยเท้ี่าคารับ์ัอนของเนื�อวัวเท่ี่ากับั 
60 ในขณะท่ี่�รัอยเท้ี่าคารับ์ัอนของกล้วยเท่ี่ากับั 0.7 เป็นต้น 

ปัระเมูินุการปัลดีปัล�อยั่ก๊าซ่
เรอืนุกระจก

ปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืน
กรัะจก 

ปรัะเมนิปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกตัวท่ี่�สำาคัญในห่วงโซอ่าหารั ได้แก่ 
คารับ์ัอนไดออกไซด์ (CO2) มเ่ที่น (CH4) และไนตรัสัออกไซด์ (N2O) สำาหรับััก๊าซ
เรัอืนกรัะจกตัวอื�นท่ี่�ไมใ่ชค่ารับ์ัอนไดออกไซด์จะถกูคำานวณและแปลงหน่วยปรัมิาณ
การัปลดปล่อยให้มาอยู่ในหน่วยเด่ยวกับัคารับ์ัอนไดออกไซด์ โดยคูณด้วยค่า
สัมปรัะสิที่ธิิ�การัปลดปล่อย (emission index) เชน่ การัคำานวณหาปรัมิาณการัปลด
ปล่อยมเ่ที่นให้อยูใ่นหน่วยเท่ี่ยบัเท่ี่าก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์คณูด้วยสัมปรัะสิที่ธิิ�
การัปลดปล่อยเท่ี่ากับั 21 

การันำาตัวช่�วัดน่�ไปใชส้ามารัถปรัะเมินการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกได้ทัี่�งสำาหรับัั
ของอาหารัแต่ละชนิดโดยรัายงานเปน็หน่วยกิโลกรัมัของก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์
เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อนำาหนักอาหารัเปน็กิโลกรัมั หรัอืสามารัถนำาไปปรัะเมนิการัปลดปล่อย
ก๊าซเรัอืนกรัะจกจากรูัปแบับัการักินอาหารัต่อปรัะชากรั 1 คนต่อปี (kg carbon 
dioxide equivalents per capita per year)  เช่น หากบัรัโิภคอาหารัอินเด่ย
ตามข้อปฏิิบัติัการักินเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่มก่ารัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกเท่ี่ากับั 687 
กิโลกรัมัของก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อปรัะชากรั 1 คนต่อปี ในขณะ
ท่ี่�บัรัโิภคอาหารัอเมรักัินตามข้อปฏิิบััติการักินเพื�อสุขภาพท่ี่�ด่ม่การัปลดปล่อย
ก๊าซเรัอืนกรัะจกเท่ี่ากับั 1,579 กิโลกรัมัของก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อ
ปรัะชากรั 1 คนต่อปี

ปัระเมูินุการปัลดีปัล�อยั่ก๊าซ่
เรอืนุกระจก

ศั์กยภาพก๊าซเรัอืนกรัะจก (Global 
Warming Potential, GWP)

ตัวช่�วัดน่�คล้ายกับัตัวช่�วัด “ปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจก” โดยปรัะเมิน
การัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกหลายตัวท่ี่�เกิดขึ�นในหว่งโซอ่าหารัของอาหารัชนิด
ใดชนิดหนึ�ง หรัอืใช้เพื�อปรัะเมินการัปลดปล่อยก๊าซเรัอืนกรัะจกของรูัปแบับัการั
กินอาหารั หน่วยวัดของตัวช่�วัดน่� คือ ปรัมิาณก๊าซคารับ์ัอนไดออกไซด์เท่ี่ยบั
เท่ี่าต่อนำาหนักอาหารัเป็นกิโลกรัมั (สำาหรับััแต่ละชนิดอาหารั) หรัอืปรัมิาณก๊าซ
คารับ์ัอนไดออกไซด์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อปรัะชากรั 1 คน ต่อปี (สำาหรับััแต่ละรูัปแบับัการั
กินอาหารั)

ปัระเมูินุการใช้นุำา

ปรัมิาณการัใชน้ำาส่นำาเงนิ (blue 
water use) 

blue water เป็นนำาท่ี่�มาจากแหล่งนำาจืดตามธิรัรัมชาติ ทัี่�งแหล่งนำาผู้วิดินและแหล่ง
นำาใต้ดิน ตัวช่�วัดน่�ใชใ้นการัปรัะเมินปรัมิาณการัใช้นำาจืดจากแหล่งนำาธิรัรัมชาติ
สำาหรับััอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�งตลอดห่วงโซ่อาหารั หน่วยของตัวช่�วัดน่�รัายงาน
เป็นปรัมิาตรันำาส่นำาเงินท่ี่�ใช้เป็นลิตรัหรัอืลูกบัาศ์ก์เมตรั ต่อนำาหนักของอาหารั
หรัอืต่อปรัมิาตรัของเครัื�องดื�ม
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ปัระเมูินุการใช้นุำา

รัอยเท้ี่านำาส่นำาเงนิ (blue water 
footprint) 

ในการัปรัะเมนิรัอยเท้ี่านำา (water footprint) พจิารัณารัวมทัี่�งนำาท่ี่�ใชทั้ี่�งที่างตรัง
และที่างอ้อมสำาหรับััการัผู้ลิตสินค้าหรัอืผู้ลิตภัณฑ์อาหารั ตั�งแต่กรัะบัวนการัผู้ลิต
วัตถุดิบัจนกรัะทัี่�งถึงมือผูู้้บัรัโิภค ในการัปรัะเมินรัอยเท้ี่านำานอกจากได้ที่รัาบั
ปรัมิาตรันำาท่ี่�ถูกใช้ ยังแสดงให้เห็นรัายละเอ่ยดของท่ี่�ตั�งของแหล่งนำาท่ี่�ถูกใช้ว่า
อยูใ่กล้หรัอืไกลจากแหล่งผู้ลิตอาหารั รัวมทัี่�งปรัะเภที่หรัอืชนิดของแหล่งนำา

ปัระเมูินุการใช้นุำา

รัอยเท้ี่านำาเส่ย (grey water 
footprint) 

grey water เป็นนำาเส่ยท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง ท่ี่�ถกูปล่อยออกมา
ตลอดทัี่�งห่วงโซ่อาหารั โดยพิจารัณาเฉพาะนำาเส่ยท่ี่�ม่การัปนเป้� อนมลพิษท่ี่�เกิน
กว่าค่ามาตรัฐานท่ี่�กำาหนด ทัี่�งมลพิษที่างช่วภาพ เช่น มูลสัตว์ หรัอืเศ์ษอาหารั 
หรัอืมลพษิสารัเคม ่เชน่ สารักำาจัดแมลงและศั์ตรูัพชื หรัอืโลหะหนัก ทัี่�งน่�พจิารัณา
เฉพาะนำาเส่ยท่ี่�ถูกปล่อยออกสู่แหล่งนำาตามธิรัรัมชาติ หรัอืนำาเส่ยท่ี่�ปล่อยออก
มาตามท่ี่อรัะบัายนำาท่ี่�ไปรัวมกับันำาปรัะเภที่อื�น เช่น นำาฝุ่น และไหลลงสู่แหล่ง
นำาธิรัรัมชาติในท่ี่�สดุ

ปัระเมูินุการใช้นุำา

รัอยเท้ี่านำาส่เขย่ว (green water 
footprint) 

green water เป็นนำาท่ี่�มาจากความชื�นของดิน มกัจะใชกั้บัสินค้าที่างการัเกษตรั
หรัอืปศ์สัุตว์

ปัระเมูินุการใช้นุำา

รัอยเท้ี่านำารัวม (total water 
footprint) 

รัวมทัี่�งนำาส่นำาเงนิ (นำาจากแหล่งนำาจืด) นำาส่เขย่ว (นำาท่ี่�มาจากความชื�นของดิน) 
และนำาส่เที่า (นำาเส่ย)

ปัระเมูินุการใช้นุำา

รัอยเท้ี่าการัขาดแคลนนำา (water 
scarcity footprint) 

คำานวณจากรัอยเท้ี่านำาท่ี่�ใช้สำาหรับััอาหารัตลอดห่วงโซ่ หักลบัออกจากปรัมิาณ
นำาท่ี่�สามารัถนำามาใชไ้ดใ้นพื�นท่ี่�ใดพื�นท่ี่�หนึ�ง เช่น ในปรัะเที่ศ์ ในพื�นท่ี่�ลุ่มนำา เพื�อ
ปรัะเมินความขาดแคลนของปรัมิาณนำาสำาหรับััผู้ลิตอาหารัแต่ละชนิดในพื�นท่ี่�ท่ี่�
สนใจ หรัอืความขาดแคลนของปรัมิาณนำาท่ี่�ใชส้ำาหรับััรูัปแบับัการักินแบับัใดแบับั
หนึ�งในพื�นท่ี่�ท่ี่�สนใจ

หน่วยของตัวช่�วัดน่�เมื�อรัายงานสำาหรับััการัปรัะเมินรูัปแบับัการักินอาหารั คือ 
ปรัมิาณนำาท่ี่�ขาดแคลนต่อปรัะชากรั 1 คนต่อการับัรัโิภคอาหารัใน 1 วัน (หรัอื 
1 ปี) หรัอืเมื�อใชป้รัะเมนิอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�งคือปรัมิาณนำาท่ี่�ขาดแคลนต่อนำา
หนักอาหารั ตัวอย่างเช่น หากบัรัโิภคอาหารัตามข้อปฏิิบััติการักินท่ี่�ด่ต่อสขุภาพ
ของปรัะเที่ศ์ออสเตรัเล่ย ค่าการัขาดแคลนนำาต่อวันอยูใ่นชว่ง 218 ลิตรัต่อคนต่อ
วัน ถึง 362 ลิตรัต่อคนต่อวัน โดยค่ายิ�งสงูหมายถึงแนวโน้มท่ี่�การับัรัโิภคอาหารั
ส่งผู้ลให้เกิดการัขาดแคลนนำามาก 

ปัระเมูินุการใช้ที�ดิีนุ

พื�นท่ี่�ใชส้ำาหรับััปลกูพชื  (cropland 
use) 

—
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ปัระเมูินุการใช้ที�ดิีนุ

รัอยเท้ี่ารัะบับันิเวศ์ (ecological 
footprint) 

ปรัะเมินขนาดของพื�นท่ี่�ท่ี่�ม่ความสมบัูรัณ์ที่างรัะบับันิเวศ์ซึ�งเป็นท่ี่�ต้องการัใชใ้น
การัผู้ลิตอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง หรัอืใช้เพื�อผู้ลิตอาหารัสำาหรับััรูัปแบับัการักิน
อาหารัแบับัใดแบับัหนึ�ง 

หน่วยของตัวช่�วัดน่�เมื�อรัายงานสำาหรับััอาหารัแต่ละชนิด คือ ตารัางเมตรัต่อนำาหนัก
อาหารั และหากนำาไปปรัะเมนิรูัปแบับัการักินอาหารั จะรัายงานหน่วยเป็นตารัาง
เมตรัต่อจำานวนปรัะชากรั 1 คน หรัอืต่อครัวัเรัอืน เชน่ โดยเฉล่�ยปรัะชากรัของจ่น
มร่ัอยเท้ี่ารัะบับันิเวศ์ของ เนื�อวัวเท่ี่ากับั 274.38 ตารัางเมตรัต่อคน ส่วนขา้วมค่่า
รัอยเท้ี่ารัะบับันิเวศ์เท่ี่ากับั 663.19 ตารัางเมตรัต่อคน โดยค่ารัอยเท้ี่ารัะบับันิเวศ์
ของปรัะขากรัจ่นสำาหรับััการับัรัโิภคขา้วสงูกว่าเนื�องจากโดยภาพรัวมปรัะชาชนจ่น
บัรัโิภคขา้วเป็นสัดส่วนท่ี่�สงูท่ี่�สดุเมื�อเท่ี่ยบักับัอาหารัชนิดอื�น เชน่ เนื�อวัว

ปัระเมูินุการใช้ที�ดิีนุ

รัอยเท้ี่าท่ี่�ดิน (land footprint) 

ปรัะเมนิขนาดของท่ี่�ดินท่ี่�ใชใ้นการัผู้ลิตสินค้าอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง โดยไมจ่ำากัด
ว่าท่ี่�ดินนั�นตั�งอยู่ในปรัะเที่ศ์ใด ตัวช่�วัดน่�ถูกใช้และม่ความสำาคัญเมื�อต้องการั
ปรัะเมินขนาดท่ี่�ดินสำาหรับััรัายการัสินค้าอาหารัท่ี่�ม่การัค้าขายรัะหว่างปรัะเที่ศ์
เพื�อช่�ให้เห็นรัะดับัการัพึ�งพงิท่ี่�ดินสำาหรับััการัผู้ลิตอาหารัท่ี่�ตั�งอยูใ่นปรัะเที่ศ์อื�น

ปัระเมูินุการใช้ที�ดิีนุ

การัครัอบัครัองท่ี่�ดิน (land 
occupation) 

วัดปรัะเมนิขนาดท่ี่�ดิน, ปรัะเภที่ของท่ี่�ดิน และท่ี่�ตั�งของท่ี่�ดินเพื�อการัเพาะปลกูหรัอื
ผู้ลิตอาหารัแต่ละชนิด โดยท่ี่�ดินท่ี่�นำามาปรัะเมนิสามารัถตั�งอยู่ในปรัะเที่ศ์ใดก็ได้
ท่ี่�เป็นแหล่งผู้ลิตอาหารัชนิดนั�น

ปัระเมูินุการใช้ที�ดิีนุ

การัใชท่้ี่�ดิน (land use) 

ปรัะเมนิขนาดท่ี่�ดินท่ี่�ถกูนำามาใชใ้นการัผู้ลิตอาหารัแต่ละชนิด หน่วยในการัรัายงาน
ตัวช่�วัดน่� คือ ตารัางเมตรัต่อกิโลกรัมัของอาหารัท่ี่�ต้องการัปรัะเมิน โดยทัี่�วไปอาหารั
ท่ี่�มาจากสัตว์จะม่ค่าการัใช้ท่ี่�ดินสูงกว่าอาหารัท่ี่�มาจากพืชเมื�อเท่ี่ยบัในนำาหนัก
อาหารัท่ี่�เท่ี่ากัน

ปัระเมูินุคุวุามูเปั็นุพิษ

respiratory inorganics 

ปรัะเมินปรัมิาณสารัอนินที่รัย่์ท่ี่�เป็นพิษต่อรัะบับัที่างเดินหายใจ ซึ�งส่วนใหญ่ คือ 
ฝุุ่่น ทัี่�งอนภุาคฝุุ่่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครัอน (PM2.5) และฝุุ่่นท่ี่�มข่นาดใหญก่ว่า 
2.5 ไมครัอน (particulate matter, PM) ก๊าซซัลเฟ้อรัไ์ดออกไซด์ (SO2) และ
ก๊าซไนโตรัเจนออกไซต์ ซึ�งสารั อนินที่รัย่์เหล่าน่�ถูกปรัะเมินถึงปรัมิาณท่ี่�ถูกปลด
ปล่อยออกมาตลอด ห่วงโซ่อาหารัสำาหรับััอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง โดยหน่วยท่ี่�
ใช้สำาหรับััรัายงานผู้ลการัปรัะเมินสำาหรับััตัวช่�วัดน่� คือ กรัมัของ PM2.5 เท่ี่ยบัเท่ี่า
ต่อนำาหนักอาหารัหรัอืต่อปรัมิาณแคลอรั่�ของอาหารั ดังนั�นหากม่การัปลดปล่อย
สารัอนินที่รัย่์ชนิดอื�นท่ี่�ไม่ใช่ PM2.5 ก็ต้องคำานวณเพื�อเปล่�ยนให้เป็นค่า PM2.5 
เท่ี่ยบัเท่ี่า

ปัระเมูินุการใช้พล่งงานุ

ความต้องการัพลังงานสะสม 
(cumulative energy demand) 

เปน็การัปรัะเมนิพลังงาน (โดยเฉพาะท่ี่�ได้จากพลังงานฟ้อสซลิ) ท่ี่�ใชต้ลอดหว่งโซ่
อาหารั ทัี่�งชว่งของการัผู้ลิต การัแปรัรูัป การัขนส่ง การัปรุังอาหารั และการัจัดการั
เศ์ษขยะอาหารั หรัอืวัสดเุหลือใชท้ี่างการัเกษตรั โดยความต้องการัพลังงานสะสม 
หมายถึง พลังงานท่ี่�ใชทั้ี่�งที่างตรังและที่างอ้อม โดยตัวอยา่งของพลังงานท่ี่�ใชท้ี่าง
ตรังในการัผู้ลิตพืชผู้ลที่างการัเกษตรั เช่น พลังงานท่ี่�ใชใ้นการัสูบันำาเพื�อรัดนำา 
พลังงานท่ี่�ใช้สำาหรับััรัถขนส่งสินค้า ส่วนพลังงานที่างอ้อม เช่น พลังงานท่ี่�ใชใ้น
การัผู้ลิต บัรัรัจภัุณฑ์อาหารั เป็นต้น

หน่วยท่ี่�ใชใ้นการัรัายงาน คือ เมกะจูลของพลังงานท่ี่�ใช้ต่อนำาหนักอาหารัเมื�อใช้
ปรัะเมินอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง หรัอืต่อปรัะชากรั 1 คนต่อวัน (ต่อปี) เมื�อใชใ้น
การัปรัะเมนิรูัปแบับัการักินอาหารั
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ปัระเมูินุปัรากฏิการณ์ยั่โูทร
ฟิเคุช่�นุ (Eutrophication) 

ความเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดยโูที่รั
ฟิ้เคชั�น (Eutrophication 
potential) 

ปรัากฏิการัณ์ยูโที่รัฟิ้เคชั�นเกิดจากการัท่ี่�แหล่งนำา ซึ�งอาจเป็นได้ทัี่�งนำาจืดหรัอืนำา
ที่ะเล มป่รัมิาณของธิาตอุาหารัโดยเฉพาะไนโตรัเจนและฟ้อสฟ้อรัสัในปรัมิาณท่ี่�
มากเกินไปจนที่ำาใหพ้ชืนำา สาหรัา่ย และ แพลงก์ตอนพชืเจรัญิเติบัโตมากจนที่ำาให้
คลมุผู้วินำา บัดบังัไมใ่หแ้สงแดดลอดลงสู่ด้านล่างของแหล่งนำา เกิดการัยอ่ยสลาย
ของพชืนำาเหล่าน่�เมื�อตายลง และในท่ี่�สดุส่งผู้ลใหป้รัมิาณออกซเิจนท่ี่�อยูล่ะลายใน
แหล่งนำาลดลง ซึ�งที่ำาใหสั้ตว์นำาท่ี่�อาศั์ยอยูใ่นแหล่งนำานั�นขาดออกซเิจนและตายใน
ท่ี่�สดุ การัเพิ�มขึ�นของธิาตไุนโตรัเจนและฟ้อสฟ้อรัสัมส่าเหตมุาจากการัชะล้างหน้า
ดินจากพื�นท่ี่�เกษตรักรัรัมท่ี่�มก่ารัใชปุ้ย๋เคมล่งมาท่ี่�แหล่งนำาตามธิรัรัมชาติ หรัอืเกิด
จากการัปล่อยของเส่ยจากฟ้ารัม์ปศ์สัุตว์หรัอืฟ้ารัม์เพาะเล่�ยงสัตว์นำาท่ี่�ไมไ่ด้รับััการั
บัำาบััดลงสู่แหล่งนำาธิรัรัมชาติโดยตรัง

สำาหรับััตัวช่�วัดน่�อาจจะแยกพจิารัณาได้ทัี่�งความเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดปรัากฏิการัณ์
ยูโที่รัฟิ้เคชั�นในนำาจืด (freshwater eutrophication) หรัอืนำาเค็ม (marine 
eutrophication)

ตัวช่�วัดน่�เมื�อนำามาปรัะเมินความยั�งยืนของอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�งหรัอืรูัปแบับั
การักินอาหารัแบับัใดแบับัหนึ�ง ม่หน่วยเป็นกิโลกรัมัของธิาตุฟ้อสเฟ้ตเท่ี่ยบัเท่ี่า 
(phosphate-equivalent) ต่อนำาหนักอาหารั หรัอืต่อปรัมิาณพลังงานในอาหารั

ปัระเมูินุปัรากฏิการณ์ยั่โูทร
ฟิเคุช่นุ

ยโูที่รัฟิ้เคชั�นในนำาจืด 

ใชใ้นกรัณ่ท่ี่�ต้องการัปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิดจากการัเกษตรั
ในแผู้่นดิน (terrestrial agriculture) และเพาะเล่�ยงสัตว์นำาจืด (freshwater 
aquaculture) เปน็หลัก และใหค้วามสำาคัญน้อยกับัการัเกษตรันำากรัอ่ยและเพาะ
เล่�ยงสัตว์นำาชายฝุ่ั� ง รัายงานหน่วยเป็นกิโลกรัมัของธิาตุฟ้อสเฟ้ตเท่ี่ยบัเท่ี่าต่อนำา
หนักอาหารั หรัอืต่อปรัมิาณพลังงานในอาหารั

ปัระเมูินุอนุมุููลอิสุระไนุโต้รเจนุ 
(reactive nitrogen)

การัใชปุ้๋ยไนโตรัเจน (nitrogen 
application)

อนมุลูอิสรัะไนโตรัเจนเป็นรูัปของไนโตรัเจนท่ี่�ส่งผู้ลกรัะที่บัที่างลบัต่อสิ�งแวดล้อม
และสขุภาพมนษุย ์ตัวอยา่งเชน่ ไนตรัสัออกไซด์ (N2O) ไนโตรัเจนออกไซด์ (NOx) 
แอมโมเน่ย (NH3) ไนเตรัที่ (NO3

–) และ ไนไตรัท์ี่ (NO2
–) ปรัมิาณของอนมุลูอิสรัะ

ไนโตรัเจนส่วนใหญอ่ยูใ่นปุ๋ยเคมท่่ี่�ใชท้ี่างการัเกษตรั (รูัปของยเูรัย่) ในมลูคนและ
สัตว์ (รูัปของออรัแ์กนิคไนโตรัเจนและแอมโมเน่ย) และจากการัเผู้าผู้ลาญเชื�อ
เพลิงฟ้อสซลิ (รูัปของไนโตรัเจนออกไซด์)

หน่วยของตัวช่�วัดน่� คือ กิโลกรัมัหรัอืตันของปุ๋ยไนโตรัเจนต่อนำาหนักอาหารัชนิดใด
ชนิดหนึ�ง หรัอืถ้าใชใ้นการัปรัะเมนิการับัรัโิภคอาหารัภาพรัวมในรัะดับัปรัะชากรัใช้
หน่วยเป็นกิโลกรัมัหรัอืตันของปุ๋ยไนโตรัเจนต่อปรัะชากรั 1 คนต่อวัน (หรัอืต่อปี)

ปัระเมูินุอนุมุููลอิสุระไนุโต้รเจนุ 

รัอยเท้ี่าไนโตรัเจน (nitrogen 
footprint) 

ปรัะเมินปรัมิาณไนโตรัเจนท่ี่�บัรัโิภคในรูัปของโปรัต่นทัี่�งจากพืชและสัตว์ (ส่วน
ของการับัรัโิภคอาหารั) และไนโตรัเจนท่ี่�ใชใ้นห่วงโซ่อาหารั ส่วนใหญเ่กิดจากการั
ใช้พลังงงานและจากปุ๋ยเคม ่(ส่วนของการัผู้ลิตอาหารัและพลังงาน) นอกจากน่�
ยังรัวมทัี่�งไนโตรัเจนท่ี่�ถูกปลดปล่อยออกมาสู่สิ�งแวดล้อม ทัี่�งในรูัปของเศ์ษขยะ
อาหารั จากการัขบััถ่าย และจากการัชะล้างในพื�นท่ี่�การัเกษตรัลงสู่แหล่งนำา และ
การัการัเผู้าผู้ลาญพลังงาน

หน่วยของตัวช่�วัดน่�รัายงานเป็น กรัมัของไนโตรัเจนต่อนำาหนักอาหารัเมื�อใชป้รัะเมิน
อาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง หรัอื (กิโล)กรัมัของไนโตรัเจนต่อปรัะชากรั 1 คนต่อวัน 
(หรัอืต่อปี) เมื�อใชป้รัะเมนิรูัปแบับัการับัรัโิภคอาหารั
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ปัระเมูินุกระบวุนุการกลายั่เปั็นุก
รดี (acidification)

ความเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดความเป็นก
รัด (acidification potential) 

ปรัะเมนิปรัมิาณการัปลดปล่อยก๊าซต่าง ๆ  ท่ี่�เปน็สารัตั�งต้นของการัเกิดกรัดในดิน 
ในนำาทัี่�งผู้วิดินและใต้ดิน และในอากาศ์ โดยก๊าซเหล่าน่�ได้แก่ ซลัเฟ้อรัไ์ดออกไซด์ 
(SO2) ไนโตรัเจนออกไซด์ (NOx) และไนโตรัเจนท่ี่�ลดรูัป (NHx) โดยก๊าซเหล่าน่�
ส่วนใหญ่เกิดจากการัเผู้าผู้ลาญเชื�อเพลิงฟ้อสซิลเพื�อนำามาใช้เป็นพลังงาน เช่น 
ถ่านหิน และนำามนั เป็นต้น

หน่วยของตัวช่�วัดน่�รัายงานเป็นกิโลกรัมัของซัลเฟ้อรัไ์ดออกไซด์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อนำา
หนักอาหารั

ปัระเมูินุกระบวุนุการกลายั่
เปั็นุกรดี

ความเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดความเป็นก
รัดในอากาศ์ (air acidification) 

ปรัะเมนิเฉพาะผู้ลกรัะที่บัของการัปลดปล่อยก๊าซท่ี่�เปน็สารัตั�งต้นของการัเกิดกรัด
ในอากาศ์ โดยเฉพาะการัที่ำาให้เกิดฝุ่นกรัดจากก๊าซซลัเฟ้อรัไ์ดออกไซด์

ปัระเมูินุการทำาลายั่ช่�นุโอโซ่นุ

ชั�นโอโซนในบัรัรัยากาศ์ท่ี่�ลดลง 
(ozone layer depletion) 

ปรัะเมินการัปลดปล่อยสารัเคม่ท่ี่�ส่งผู้ลที่ำาลายชั�นโอโซน สารัเคม่เหล่าน่� ได้แก่ 
คารัโ์รัฟ้ลูออโรัคารับ์ัอน (chlorofluorocarbon, CFC) ไฮโดรัฟ้ลูออโรัคารับ์ัอน 
(hydrofluorocarbon, HFC) และก๊าซฮาลอน (halon) สารัเคมเ่หล่าน่�ส่วนมาก
ใชเ้ป็นสารัที่ำาความเยน็และใชใ้นการัผู้ลิตโฟ้ม

หน่วยของตัวช่�วัดน่�รัายงานเป็นกิโลกรัมัของสารัปรัะกอบัไฮโดรัคารับ์ัอน (C2H4) 
ท่ี่�ปลดปล่อยสู่ชั�นบัรัรัยากาศ์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อนำาหนักอาหารั 

ปัระเมูินุการทำาลายั่ช่�นุโอโซ่นุ

ความเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดการั
สรัา้งโอโซนจากปฏิิกิรัยิาแสง 
(photochemical reaction 
potential) 

ปรัะเมนิปรัมิาณสารัปรัะกอบัอินที่รัย่ร์ัะเหยงา่ย (volatile organic compounds, 
VOCs) ท่ี่�เมื�อถกูปลดปล่อยจากกิจกรัรัมของมนษุยอ์อกสู่ชั�นบัรัรัยากาศ์ในชว่งท่ี่�ม่
แสงแดดพรัอ้มกับัการัม่ก๊าซไนโตรัเจนออกไซด์ จะเกิดปฏิิกิรัยิาเคม่และเปล่�ยน
กลายเปน็ก๊าซโอโซนท่ี่�มค่วามเปน็พษิต่อรัะบับัที่างเดินหายใจของมนษุย ์แหล่งของ
สารัปรัะกอบัอินที่รัย่ร์ัะเหยงา่ย เชน่ กรัะบัวนการัเผู้าไหม้ และสารัเคมท่่ี่�ใชใ้นชวิ่ต
ปรัะจำาวัน เชน่ ส่ที่าบ้ัาน นำายารักัษาเนื�อไม ้เป็นต้น ในที่างการัเกษตรัแหล่งท่ี่�ปลด
ปล่อยสารัปรัะกอบัอินที่รัย่ร์ัะเหยงา่ยมากท่ี่�สดุมาจากการัปลกูอ้อย โดยเฉพาะใน
ชว่งของการัเผู้าชานอ้อยหลังการัเก็บัเก่�ยว

หน่วยของตัวช่�วัดน่�รัายงานเป็นกิโลกรัมัของสารัปรัะกอบัไฮโดรัคารับ์ัอน (C2H4) 
ท่ี่�ปลดปล่อยสู่ชั�นบัรัรัยากาศ์เท่ี่ยบัเท่ี่าต่อนำาหนักอาหารั

ปัระเมูินุการใช้ฟอสุฟอรสุ่

การัใชปุ้๋ยฟ้อสฟ้อรัสั 

หน่วยของตัวช่�วัดน่� คือ กิโลกรัมัหรัอืตันของปุย๋ฟ้อสฟ้อรัสัต่อนำาหนักอาหารัชนิดใด
ชนิดหนึ�ง หรัอืถ้าใชใ้นการัปรัะเมนิการับัรัโิภคอาหารัภาพรัวมในรัะดับัปรัะชากรัใช้
หน่วยเปน็กิโลกรัมัหรัอืตันของปุย๋ฟ้อสฟ้อรัสัต่อปรัะชากรั 1 คนต่อวัน (หรัอืต่อป)ี
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ReCiPe score 

เปน็ดัชน่ช่�วัดมาตรัฐานท่ี่�ใชป้รัะเมนิผู้ลกรัะที่บัทัี่�งหมด 18 กลุม่ ท่ี่�เกิดจากผู้ลิตภัณฑ์
หรัอืสินค้าชนิดใดชนิดหนึ�ง ผู้ลกรัะที่บัดังกล่าว เช่น การัเปล่�ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ์ การัที่ำาลายชั�นโอโซน ความเป็นไปได้ท่ี่�จะเกิดความเป็นกรัด และการัใช้
นำา เป็นต้น โดยผู้ลกรัะที่บัครัอบัคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ลกรัะที่บัต่อสขุภาพมนษุย ์
ผู้ลกรัะที่บัต่อรัะบับันิเวศ์ และผู้ลกรัะที่บัต่อการัขาดแคลนที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติ 
(เชน่ แรัธ่ิาต ุและเชื�อเพลิงฟ้อสซลิ) ในการัปรัะเมนิที่ำาครับัที่กุขั�นตอนของวัฏิจักรั
ชวิ่ตของผู้ลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) ตั�งแต่การัได้มาซึ�งวัตถดิุบั
ในการัผู้ลิตสินค้าจนถึงการัทิี่�งที่ำาลาย 

นอกจากการัรัายงานผู้ลกรัะที่บัท่ี่�เกิดขึ�นเป็นรัายกลุ่มทัี่�ง 18 กลุ่ม (mid-point 
level) การัปรัะเมินโดยใช้ ReCiPe ยังรัายงานผู้ลกรัะที่บัในภาพรัวมแต่ละด้าน 
(end-point level) สำาหรับััด้านผู้ลกรัะที่บัสขุภาพรัายงานหน่วยเป็น DALY ด้าน
ผู้ลกรัะที่บัต่อรัะบับันิเวศ์รัายงานเป็น จำานวนชนิดของสัตว์ท่ี่�สามารัถสญูพันธุิไ์ด้
ต่อปี และผู้ลกรัะที่บัต่อการัขาดแคลนที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติรัายงานเปน็ค่าเงนิดอล
ล่ารัท่์ี่�ต้องจ่ายเพิ�มเพื�อการัได้มาซึ�งที่รัพัยากรัธิรัรัมชาติท่ี่�ขาดแคลนในอนาคต

ในปัจจุบัันม่ผู้ลจากการัปรัะเมินผู้ลกรัะที่บัโดยใช้ดัชน่ช่�วัดตัวน่�สำาหรับััอาหารั
จำานวน 152 ชนิด

ปัระเมูินุในุหลายั่ด้ีานุข้องผู้ลก
ระทบต้�อสิุ�งแวุดีล้อมู

คะแนนความยั�งยนื 

ปรัะเมินหลายด้านของผู้ลกรัะที่บัที่างสิ�งแวดล้อม เช่น การัปลดปล่อยก๊าซเรัอืน
กรัะจก การัเกิดปรัากฏิการัณ์ยโูที่รัฟิ้เคชั�น และกรัะบัวนการักลายเปน็กรัด เปน็ต้น 
และรัวมค่าคะแนนจากหลายด้านเปน็ค่าเด่ยว จำานวนด้านท่ี่�ถกูปรัะเมนิแตกต่าง
กันไปในแต่ละการัศึ์กษา

ดี��นำสังคำมแล่ะวฒันำธ์รรม

ปัระเมูินุการยั่อมูรบ่ทาง
วุ่ฒินุธรรมู

การัยอมรับัั (acceptability) 

ปรัะเมินจากความแตกต่างของรูัปแบับัการักินอาหารัแบับัใหม่ (หรัอืท่ี่�ต้องการั
ศึ์กษา) เท่ี่ยบักับัรูัปแบับัอาหารัแบับัเดิม หรัอืท่ี่�คนนิยมบัรัโิภคในปัจจุบััน เช่น 
ต้องการัเปรัย่บัเท่ี่ยบัการัยอมรับััรูัปแบับัการักินอาหารัญ่�ปุ่นเมื�อเท่ี่ยบักับัรูัปแบับั
การักินอาหารัไที่ย เป็นต้น 

โดยความแตกต่างท่ี่�เปรัย่บัเท่ี่ยบัเป็นภาพรัวมความแตกต่างของชนิดวัตถุดิบั
อาหารัท่ี่�ใช้ พลังงานท่ี่�ได้รับัั คณุค่าที่างโภชนาการั ปรัะโยชน์ที่างสขุภาพ ความ
น่ากิน วัฒนธิรัรัมอาหารั รัาคาอาหารั หรัอืแมแ้ต่ผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม

ปัระเมูินุการยั่อมูรบ่ทาง
วุ่ฒินุธรรมู

ความเคารัพต่อพฤติกรัรัมการั
บัรัโิภคอาหารัในปัจจบุััน (respect 
for current dietary habits)  

ถกูนำามาใชเ้พื�อวิเครัาะหห์าองค์ปรัะกอบัในอาหารัรูัปแบับัใหมเ่พื�อให้มค่วามแตก
ต่างน้อยท่ี่�สดุเมื�อเท่ี่ยบักับัอาหารัท่ี่�บัรัโิภคในปจัจบุันั เชน่ เมื�อต้องการัวิเครัาะหว่์า
คนไที่ยส่วนใหญ่จะยอมรับััอาหารัมังสวิรัติัได้หรัอืไม่ที่ำาไดโ้ดยการัวิเครัาะห์องค์
ปรัะกอบัของวัตถดิุบัอาหารัมงัสวิรัติัว่ามค่วามแตกต่างจากอาหารัปกติท่ี่�คนไที่ย
ส่วนใหญกิ่นในปจัจบุันัหรัอืไม ่และมากน้อยเพย่งใด หากมค่่าความแตกต่างของ
องค์ปรัะกอบัอาหารัโดยรัวมน้อย ม่โอกาสท่ี่�อาหารัมังสวิรัติัจะได้รับััการัยอมรับัั 
หรัอือาจวิเครัาะห์เพื�อค้นหาว่าการัปรับััองค์ปรัะกอบัใดในอาหารัมังสวิรัติัที่ำาให้
เกิดการัยอมรับััในสังคมไที่ยมากขึ�น โดยหน่วยของความแตกต่างถกูรัายงานเปน็
ค่ารัอ้ยละ
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ต่้วุชี�วุ่ดี/ด่ีชนุีชี�วุ่ดี 
และสิุ�งที�วุ่ดีปัระเมูินุ

คุำาอธบิายั่เพิ�มูเติ้มู

ปัระเมูินุราคุาอาหาร

รัาคาผูู้้บัรัโิภค (consumer costs)

ปรัะเมนิจากรัอ้ยละของค่าใชจ่้ายด้านอาหารัต่อค่าใชจ่้ายทัี่�งหมดในรัะดับัปรัะชากรั

ปัระเมูินุราคุาอาหาร

รัาคาค่าอาหารั (cost of diet) 

—

ปัระเมูินุราคุาอาหาร

รัาคาค่าอาหารัในหนึ�งมื�อ (cost 
of meal) 

—

ปัระเมูินุราคุาอาหาร

ค่าใชจ่้ายด้านอาหารั (food 
expenditure) 

—

ปัระเมูินุราคุาอาหาร

งบัปรัะมาณท่ี่�ใชจ่้ายเพื�อซื�ออาหารั 
(share of budget dedicated to 
food purchase) 

สัดส่วนรัายจ่ายด้านอาหารัต่อรัายได้ครัวัเรัอืน

ปัระเมูินุราคุาทางสิุ�งแวุดีล้อมู

มลูค่าที่างเศ์รัษฐศ์าสตรัข์องผู้ลก
รัะที่บัด้านสิ�งแวดล้อมท่ี่�เก่�ยวกับั
อาหารั (cost of environmental 
impact of diet) 

ปรัะมาณความสญูเส่ยปรัะมาณค่าเปน็ตัวเงนิจากผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมท่ี่�เกิด
จากอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง หรัอืรูัปแบับัการักินอาหารัแบับัใดแบับัหนึ�ง

หน่วยของตัวช่�วัดน่�รัายงานเป็นค่าเงนิดอลล่ารั ์(หรัอืเงนิสกลุอื�น) ของความเส่ย
หายที่างสิ�งแวดล้อมบัางปรัะเภที่ (เช่น การัเปล่�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ์ การัสูญ
เส่ยความหลากหลายที่างชว่ภาพ เปน็ต้น) ต่อนำาหนักอาหารัชนิดใดชนิดหนึ�ง หรัอื
ต่อปรัะชากรั 1 คน ต่อวันหากปรัะเมนิรูัปแบับัการับัรัโิภคอาหารั

ประเดีน็ำกิล่�งคำรอบคำลุ่มหล่�ยดี��นำ (cross-cutting)

คะแนนความยั�งยนื ปรัะเมนิลักษณะอาหารัท่ี่�ด่ต่อสขุภาพและยั�งยนือยา่งน้อย 2 ด้าน เชน่ ด้านสขุภาพ
และด้านผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม หรัอือาจจะปรัะเมินทัี่�ง 3 ด้าน คือ ด้านสขุภาพ 
ด้านผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อม และด้านสังคมและวัฒนธิรัรัม ในการัปรัะเมินใช้
หลายตัวช่�วัดปรัะกอบักันเป็นค่าคะแนนดัชน่ช่�วัดความยั�งยืน ค่าคะแนนยิ�งสูง
หมายถึงยิ�งมร่ัะดับัความยั�งยนืสงูตามไปด้วย 
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 อภิธ์�นำศัพท์

ข้อ้ปัฏิิบ่ติ้การกินุอาหารเพื�อสุขุ้ภาพที�ดีี (food based dietary guideline) - เป็นขอ้ปฏิิบัติัท่ี่�เหมาะ
สมกับัแบับัแผู้นการับัรัโิภคอาหารั และสามารัถนำาไปสู่การัแกไ้ขปัญหาภาวะที่างโภชนาการัและ
สุขภาพท่ี่�เก่�ยวข้องกับัการับัรัโิภคอาหารัท่ี่�เกิดขึ�นกับัปรัะชากรัในปรัะเที่ศ์นั�น ๆ สำาหรับััข้อปฏิิบััติ
การักินอาหารัเพื�อสขุภาพท่ี่�ด่ของปรัะเที่ศ์ไที่ยเรัย่กว่า “ธิงโภชนาการั”

คุวุามูมู่�นุคุงด้ีานุอาหาร (food security) - การัเขา้ถึงอาหารัท่ี่�มอ่ยา่งเพย่งพอสำาหรับััการับัรัโิภค
ของปรัะชาชนในปรัะเที่ศ์ อาหารัมค่วามปลอดภัยและมค่ณุค่าที่างโภชนาการัเหมาะสมตามความ
ต้องการัตามวัยเพื�อการัมส่ขุภาวะท่ี่�ด่ รัวมทัี่�งการัมร่ัะบับัการัผู้ลิตท่ี่�เกื�อหนนุ รักัษาความสมดลุของ
รัะบับันิเวศ์วิที่ยาและความคงอยูข่องฐานที่รัพัยากรัอาหารัที่างธิรัรัมชาติของปรัะเที่ศ์ ทัี่�งในภาวะปกติ
หรัอืเกิดภัยพบิััติ สาธิารัณภัยหรัอืการัก่อการัรัา้ยอันเก่�ยวเนื�องจากอาหารั ความมั�นคงด้านอาหารั
ม่องค์ปรัะกอบั 4 ด้าน ได้แก่ การัม่อาหารัเพ่ยงพอ (food availability) การัเข้าถึงอาหารั (food 
access) การัใชป้รัะโยชน์จากอาหารั (utilization) และการัมเ่สถ่ยรัภาพด้านอาหารั (stability) 

คุวุามูรอบรูด้้ีานุอาหาร (food literacy) - ความรูั ้ทัี่กษะ พฤติกรัรัม ของการัวางแผู้นจัดการั การั
เลือก การัเตรัย่ม/ปรุังปรัะกอบั และการับัรัโิภคอาหารั โดยความรัอบัรูัด้้านอาหารัควรัต้องมตั่�งแต่
รัะดับัพื�นฐานจนไปถึงและรัะดับัวิจารัณญาณเพื�อที่ำาใหก้ารัเลือกบัรัโิภคอาหารัทัี่�งในรัะดับับัคุคลนำา
ไปสู่การัมส่ขุภาพท่ี่�ด่ และในรัะดับัสังคมนำาไปสู่การัส่งเสรัมิรัะบับัอาหารัท่ี่�ยั�งยนื

ภาวุะทุพโภชนุาการ (malnutrition) - ภาวะท่ี่�รัา่งกายท่ี่�บัรัโิภคอาหารัและได้รับััสารัอาหารัไม่
เหมาะสมทัี่�งปรัมิาณและความครับัถ้วนของอาหารั ซึ�งอาจจะได้รับััน้อยหรัอืมากกว่าความต้องการั 
จึงที่ำาให้รัา่งกายเกิดภาวะผู้ิดปกติขึ�น แบั่งออกเป็นภาวะโภชนาการัพรัอ่ง (under-nutrition) และ
ภาวะโภชนาการัเกิน (over-nutrition) 

ภาวุะนุำาหนุก่เกินุ (overweight) - ภาวะท่ี่�เกิดจากการัได้รับััพลังงานจากอาหารัเกินความต้องการั
ของรัา่งกาย และเก็บัสะสมไว้จนเกิดอาการัปรัากฏิ สำาหรับััผูู้ใ้หญ ่นิยมใชเ้กณฑ์นำาหนักต่อส่วนสงู
คิดเป็นค่าดัชน่มวลกาย (body mass index: BMI) ซึ�งค่าดัชน่มวลกายของปรัะชากรัไที่ยไม่ควรั
เกิน 23 กิโลกรัมัต่อตารัางเมตรั ถ้าดัชน่มวลกายอยู่รัะหว่าง 23.1–24.9 หมายถึง นำาหนักเกิน ถ้า 
25 ขึ�นไป หมายถึง อ้วน

ภาวุะโภชนุาการพร�อง (under-nutrition) - สภาวะรัา่งกายท่ี่�เกิดจากการัได้รับััอาหารัไมเ่พย่งพอ 
หรัอื ได้รับััสารัอาหารัไมค่รับั หรัอืมป่รัมิาณตำากว่าท่ี่�รัา่งกายต้องการั เชน่ เกิดโรัคขาดสารัอาหารั 
ภาวะเต่�ยแครัะเกรัน็ ผู้อมแห้ง
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ภาวุะโภชนุาการเกินุ (over-nutrition) - สภาวะรัา่งกายท่ี่�ได้รับััสารัอาหารัทัี่�งหมดหรัอืบัางอยา่ง
เกินความต้องการัของรัา่งกาย ที่ำาให้เกิดการัสะสมไว้และที่ำาให้เกิดโรัคตามมา เช่น ภาวะนำาหนัก
เกิน โรัคอ้วน

ระบบอาหารที�ยั่่�งยั่ืนุ (sustainable food systems) - คือรัะบับัอาหารัท่ี่�ส่งต่อความมั�นคงด้าน
อาหารัและสรัา้งภาวะโภชนาการัแก่ที่กุคนและคนรุัน่ต่อ ๆ  ไป โดยคำานึงถึงมติิด้านเศ์รัษฐกิจ สังคม 
และสิ�งแวดล้อม นั�นหมายความว่าต้องม่กำาไรัตลอด (ความยั�งยืนที่างเศ์รัษฐกิจ) ต้องม่ปรัะโยชน์
ในวงกว้างสำาหรับััสังคม (ความยั�งยืนที่างสังคม) ต้องม่ผู้ลกรัะที่บัเชิงบัวกหรัอืเป็นกลางต่อสภาพ
แวดล้อมที่างธิรัรัมชาติ (ความยั�งยนืด้านสิ�งแวดล้อม)

วุ่ฒินุธรรมูอาหาร (food culture) - ธิรัรัมเน่ยม วิธิก่ารั และปรัะเพณ่ต่าง ๆ  ซึ�งเก่�ยวขอ้งกับัอาหารัท่ี่�
คนในชมุชนหนึ�ง หรัอืสังคมหนึ�งยดึถือสืบัต่อกันมาในเรัื�องท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับัอาหารัที่กุขั�นตอน คือมก่ารั
กำาหนดและม่การัเสรัมิสรัา้งให้มากกว่าสภาพธิรัรัมชาติตามปกติของวัตถุดิบันั�น ๆ ท่ี่�นำามาใช้เป็น
อาหารั โดยความรูัเ้ก่�ยวกับัอาหารัไมใ่ชสั่ญชาตญาณอัตโนมติัตามธิรัรัมชาติ แต่เป็นปรัะสบัการัณ์
จากการัปฏิิบััติ ธิรัรัมเน่ยมปรัะเพณ่ของครัอบัครัวั และสังคมท่ี่�ม่วัฒนธิรัรัมเด่ยวกันยึดถือหรัอื
ปฏิิบััติอยู่

อาหารที�ดีีต้�อสุขุ้ภาพและยั่่�งยั่ืนุ (sustainable healthy diet) - รูัปแบับัอาหารัท่ี่�ส่งเสรัมิสขุภาพ
และความเป็นอยู่ของปัจเจกบุัคคลในทีุ่กมิติ ลดแรังกดดันและส่งผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมรัะดับั
ตำา ผูู้้คนสามารัถเขา้ถึง ซื�อหามาบัรัโิภคได้ มค่วามปลอดภัย ที่ำาให้เกิดความเท่ี่าเท่ี่ยมกัน และเป็น
ท่ี่�ยอมรับััที่างวัฒนธิรัรัม

อาหารที�ยั่่�งยั่นืุ (sustainable diet) - อาหารัท่ี่�เกิดจากกรัะบัวนการัผู้ลิต แปรัรูัป ขนส่ง และบัรัโิภค
ท่ี่�เกิดผู้ลกรัะที่บัต่อสิ�งแวดล้อมตำา เปน็อาหารัท่ี่�ถกูหลักโภชนาการั สนับัสนนุความมั�นคงด้านอาหารั 
บัรัโิภคแล้วเกิดสขุภาวะทัี่�งต่อคนรุัน่ปัจจบุันัและในอนาคต อาหารัท่ี่�ยั�งยนืที่ำาใหเ้กิดความหลากหลาย
ที่างช่วภาพและปกป้องรัะบับันิเวศ์ เกิดการัยอมรับััที่างวัฒนธิรัรัม เข้าถึงได้ง่าย ซื�อขายในรัาคาท่ี่�
ยุติธิรัรัมอย่างสมเหตุสมผู้ล อาหารัท่ี่�ยั�งยืนนอกจากม่โภชนาการัท่ี่�เหมาะสม ปลอดภัย และด่ต่อ
สขุภาพ ยงัควรัต้องส่งเสรัมิใหเ้กิดภาวะสมดลุต่อโลกและส่งผู้ลที่างบัวกต่อที่รัพัยากรัมนษุยอ่์กด้วย
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