
 

   
 

สมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจําป 2562  
เร่ือง “ รวมพลคนตลาดทางเลือก” 

ระหวางวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศนูยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนการเปดเสรี
ทางดานการคาและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก นโยบายการพัฒนาประเทศ ปญหาการรวมศูนยของระบบการผลิตและการกระจาย
อาหาร อายุเฉลี่ยของเกษตรกรที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ เปนตน ลวนสงผลกระทบตอความ
มั่นคงทางอาหาร (Food Security) ซ่ึงนับวันจะเปนประเด็นปญหาที่ทวีความสําคัญมากขึ้นในสังคม
โลก 
 ปญหาของการกระจายอาหาร เปนปญหาสําคัญเชนเดียวกับการรวมศูนยของการผลิตอาหาร 
โดยกิจกรรมการตลาดนับวันจะยิ่งถูกผูกขาดอยูในมือของทุนขนาดใหญใน กิจการโมเดิรนเทรดหรือ
ซูเปอรมารเก็ต ทั้งกิจการอีคอมเมิรซขนาดใหญก็ขยายตัวเขาสูการคาอาหารมากขึ้นเร่ือยๆ ในประเทศ
ไทย ปจจุบันโมเดิรนเทรดมีสวนแบงการถือครองตลาดอาหารเกิน 50 % รานสะดวกซ้ือมีสัดสวนการ
ขายอาหารพรอมกินประมาณ 75% ขณะเดียวกันเราก็พบวาตลาดสดตลาดนัดในสงัคมไทยยังคงดํารง
อยูและมีการขยายตัวไปตามตรอกซอกซอย อยางไรก็ตามการตลาดกระแสหลักที่กลาวมาขางตนยังคง
ไมสามารถรองรับการกระจายผลผลิตที่มาจากระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรนิเวศ หรือเกษตร
อินทรีย ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดเปนการพัฒนาการตลาดทางเลือก ตลาดเขียวเกษตรกรขึ้น หากจะ
นับระยะเวลาการพัฒนาตลาดทางเลือกก็เกินกวายี่สิบป ในปจจุบันการจัดการตลาดทางเลือกรูปแบบ
ตางๆ เปนชองทางสงตออาหารคุณภาพจากแปลงปลูกถึงมือผูบริโภค สรางรายไดมั่นคงแกเกษตรกรที่
เขารวม และเปดพ้ืนที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผูบริโภคใหไดเรียนรูและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
 กระบวนการตลาดทางเลือกยังมีขอจํากัดอยูมากในการใหบริการ และการเขาถึงของผูบริโภค
ตลาดสีเขียวเกษตรกรสวนใหญอยูในพ้ืนที่ตางจังหวัด การเคลื่อนยายผลผลิตอาหารจากระบบเกษตร
ยั่งยืน มาเปดตลาดนัดใน กทม.เปนกิจกรรมที่ใชตนทุนสูง  
 ในยุคสมัยที่ประชากรไทยเกือบทุกคนใชสมารทโฟน การพัฒนาใชประโยชนสื่อรูปแบบใหมๆ 
ไดแก  เครือขายสังคมออนไลน ทั้งในรูปแบบของเฟสบุค และไลน รวมไปถึงพลังการตลาดอยาง Viral 
marketing ที่เปนการสื่อสารแบบปากตอปากในโลกอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรม



และไลฟสไตลของผูบริโภคในยุคนี้ มีสวนชวยอยางมากตอการพัฒนาการตลาด และ กระจายสินคาสู
ผูบริโภค   
 อยางไรก็ตาม การขยายตัวของกิจกรรมการตลาดเพ่ือกระจายอาหารคุณภาพ ยังเปนไปอยาง
จํากัด ไมเพียงพอกับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค ทั้ง ๆ ที่มีเกษตรกรที่พรอม
ปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเปนจํานวนมากหากแตยังคงติดเงื่อนไขวา “จะไปขาย
ที่ไหนอยางไร” โจทยสําคัญในการสมัชชาเครือขายความมั่นคงทางอาหารในปนี้ จึงมุงเนนการ
แลกเปลี่ยนบทเรียนของเครือขายดานตลาดเขียวตลาดทางเลือก เพ่ือหาแนวทางในการยกระดับ
การตลาดทางเลือกใหกวางขวางอยางมีนัยสําคัญในระดับสังคม 
 งานสมัชชาความมั่นคงทางอาหารคร้ังนี้ นอกจากจะเปนการรวบรวมวิเคราะหปญหาที่
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะประเด็นดานการคาการตลาดอาหาร การคาดการณสภาวะ
และแนวโนมในอนาคตแลว สมัชชาวิชาการนี้ยังใหความสําคัญกับเปนการถอดสรุปบทเรียนของ
สมาชิกเครือขายความมั่นคงทางอาหาร องคกรพันธมิตร และภาคสวนที่เกี่ยวของ เพ่ือนําเสนอ
ทางออกในระดับปฏิบัติการ และขอเสนอสําหรับการขับเคลื่อนทางนโยบายสําหรับหนวยงานตางๆ 
ดวย ดังนั้นแผนงานขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารเพ่ือสังคมที่มีพันธกิจหลักในการเสริมสรางความ
มั่นคงทางอาหารระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศจึงจัดประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจําป 
2562 ขึ้น ระหวางวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมวายุภักษ 3 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและพัฒนากลไกการ
สรางความมั่นคงทางอาหารระดับพ้ืนที่ เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และนําเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย
จากกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมบนพ้ืนฐานเร่ืองสิทธิและประชาธิปไตยดานอาหารที่
ประชาชนพึงมี 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเปนเวทีสาธารณะนําเสนอสถานการณดานการคา การตลาดอาหาร  

2.2 เพ่ือจัดทําขอเสนอกระบวนการตลาดทางเลือก ที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน การพัฒนารายไดที่มั่นคงของเกษตรกร และการเขาถึงอาหารคุณภาพมีความปลอดภัยของ
ผูบริโภค 

2.3เพ่ือเอ้ืออํานวยใหเกิดกลไกการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม องคกร 
หนวยงาน และภาคีเครือขายชุมชนตางๆ ในการสนับสนุนสงเสริมความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ
และฟนฟูฐานทรัพยากรอาหารและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเชื่อมโยงขอมูลและศักยภาพของพ้ืนที่สู
กระบวนการหนุนเคลื่อนนโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตย 
3. กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายเขารวมสมัชชาความมั่นคงทางอาหารประมาณ 400 คน ประกอบดวย 

3.1 เกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือองคกรชุมชนที่เกี่ยวของกับอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชน
จากทรัพยากรพันธุกรรม การผลิตที่ยั่งยืน และเครือขายตลาดเขียวเกษตรกร จํานวน 300 คน 

3.2 ตัวแทนรานคาขายปลีกขนาดใหญ (หางสรรพสินคา) และสมาคมตลาดสด จํานวน 20 
คน 

3.3 นักวิชาการ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรูดาน
การเกษตรและอาหารทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ และ/หรือสรางเสริมอํานาจของเกษตรกรและ
ชุมชน จํานวน 10 คน 



3.4 ตัวแทนหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของกับการกําหนดหรือกํากับนโยบายดาน
การเกษตรและอาหาร จํานวน 10 คน 

3.5 ผูบริโภคและผูสนใจทั่วไป จํานวน 40 คน 
3.6 สื่อมวลชน จํานวน 20 คน 
 

4. รูปแบบและรายละเอียดกิจกรรม 
 4.1 การนําเสนอขอมูลและประมวลสถานการณดานการคา การตลาดอาหารในระดับสากล 
และประเทศไทย 
 4.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “รวมพลคนตลาดทางเลือก” เพ่ือเปดพ้ืนที่ “Show 
Share Shop” แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางเครือขายตลาดเขียว ตลาดทางเลือกรูปแบบตาง ๆ  
 4.3 การอภิปรายเพ่ือระดมขอเสนอแนวทางการพัฒนาตลาดทางเลือก  
5. วันเวลาและสถานที่จัดงาน 

ระหวางวันจันทรที่ 10 – อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 – 16:30 น.ณ โรงแรม
เซ็นทรา ศูนยราชการแจงวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 
 
6. องคกรรวมจัด 
 โครงการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพ่ือสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน                 
มูลนิธิชีววิถี (BioThai) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการผูบริโภค
และผูคาปลีกขับเคลื่อนตลาดอาหารยั่งยืนในประเทศไทย ในหวงโซอุปทานอาหารทะเล ไก กลวย 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิการจัดการความรูและเครือขายโรงเรียนชาวนา                      
จ.นครสวรรค เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก (ประเทศไทย) เครือขายกินดีมีสุข จ.พัทลุง โครงการ
สรางความมั่นคงทางดานอาหารชุมชนชายฝงอาวพังงา โครงการฟนฟูคาบสมุทรสทิงพระ และ
โครงการพฤกษพันธุศาสตรเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหารประจําป 2562 
ตอน “รวมพลคนตลาดทางเลือก” 

 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
เวลา หัวขอ 

9.00-9.15 น. กลาวเปดโดย ...ทพญ.จันทนา อ้ึงชูศักดิ์  
ประธานกรรมการกํากับทิศ แผนงานอาหารเพ่ือสุขภาวะ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

9.15-9.30 น. นําเสนอสถานการณทั่วไปดานความม่ันคงทางอาหาร 
9.30-10.45 น. สถานการณทั่วไปดานการคาการตลาดอาหาร 

 การคาและการตลาดอาหารระดับภูมิภาค และสถานการณสากล   
โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา 

 บทบาทหางคาปลีกในประเทศไทยตอการตลาดอาหารและการจัดการหวง
โซอุปทานอาหาร โดย ธีรวิทย ชัยณรงคโสภณ  Oxfam Thailand  

 ตลาดสด ตลาดนัด ความสําคัญตอปากทองของคนไทย   
โดย เปรมกมล ภูแกว นักวิจัยอิสระ  

 
10.45-11.00 น. พัก/อาหารวาง  
11.00-12.00 น. เปดตลาดแลกเปลี่ยนเรียนรู  Show Share Shop  

 
12.00-13.00 น. พัก/อาหารเที่ยง 
13.00-14.30 น. ประชุมหองยอย 

 ตลาดเขียวเกษตรกร นํารองพูดคุยโดย  
o ปาณิศา อุปฮาด ตลาดเขียวขอนแกน 
o ธนาธีรภัทร  นวลแกว เครือขายกินดีมีสุข/ตลาดปาไผสรางสุข 
o สุธีลักษณ  ลาดปาละ We Market ลําปาง 

 การตลาดผานเฟสบุคและไลน นํารองพูดคุย โดย 
o ธาวิต ฉายแสงมงคล  ฟารมฝนปนสุข นครสวรรค 
o ระวิวรรณ ศรีสยาม ผูจัดการ เดอะบาสเก็ตออแกนิกฟารม 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
o เอกพันธ จันทะกี เพจสวนฮักกะผัก  

 ตลาดแบบ platform online และขายหางสรรพสินคา  
o พลูเพ็ชร สีเหลืองออน กลุมเกษตรอินทรียสนามชัยเขต 
o สราวธุ วงคกาวิน แมทาออแกนิค 
o เสาวลักษณ ประทุมทอง คนจับปลา Fisher Folk 
o จุฑาทิพย ลิละพันธิสิทธิ์ Website Blue Basket บลูบาสเก็ต 

 การตลาดเชิงสถาบันสงอาหารดีเขาโรงเรียน โรงพยาบาล  
o สามารถ สะกวี  ครัวใบโหนด  



o ละออง ศิริชัยพัฒนา นักโภชนาการชํานาญการ หัวหนากลุมงาน
โภชนศาสตร โรงพยาบาลปทุมธานี 

o ศศิธร คําฤทธิ์ เชฟนอยกินเปลี่ยนโลก เชียงใหม 
o พอทิพย เพชรโปรี Health Me  

14.30-14.45 น. พัก/อาหารวาง  
14.45-17.20 น. มองไปขางหนา การตลาดกระแสหลัก & การตลาดทางเลือก 

  ประไพ ทองเชิญ  เครือขายกินดีมีสุข พัทลุง 
 ฐิติพงษ เหลืองอรุณเลิศ เว็บไซต Blue Basket แหลงซ้ือขายสินคาเพ่ือ

สุขภาพ 
 รัฐภัทร ศรีจันทรกลัด  ผูอํานวยการมูลนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย 
 สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระดานการเงิน ผูกอต้ังปาสาละ 
 ชมชวน บุญระหงษ วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
 
ดําเนินรายการโดย จักรชัย โฉมทองดี  Southern Policy and Advocacy 
Manager (Food & Climate) Oxfam GB  
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 
เวลา หัวขอ 

09.00-9.20 น. สรุปภาพรวมและปญหาการตลาดทางเลือก   
โดย  กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กินเปลี่ยนโลก  

9.20 – 10.30 น. วงเสวนา “ขอเสนอการพัฒนายกระดับตลาดทางเลือก และแนวทาง                 
ความรวมมือ” 
 นันทวัน หาญดี  เครือขาย 304 กินได  
 นันทา ประสารวงษ  กลุมวิสาหกิจชุมชนลานตากฟา คลองโยง 
 นพดล  มั่นศักดิ์  เครือขายโรงเรียนชาวนานครสวรรค 
 รุงสุรีย  ชัยศร  กลุมฮักน้ําจาง ลําปาง  
 ธนบูรณ สมบูรณ  Greenery 

10.30-11.00 น. พัก – อาหารวาง  

11.00-12.00 น. 
  

สรุปขอเสนอ ระดมความคิดหากลไกการทํางานรวมกัน  
ดําเนินรายการโดย กฤษฎา บุญชัย มูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา 

 
ผูประสานงานสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจําป 2562 
พรพิมล สิงหเสม โทร.02-985 3838, 086-883-3435 
โทรสาร 02-985 3836 อีเมล pornpimon@biothai.net 
 

 


