
ทาํอย่างไรคนไทยจะสามารถ

เข้าถงึพชืผกัทีม่ี

คุณภาพและปลอดภยั



บริษทัสวนเงนิมมีา
ผู้ประกอบการสังคม

(เริ่มปี ๒๕๔๔)



เครือข่ายตลาดสีเขยีว
(เริ่มปี ๒๕๔๙)



วกิฤต

รูปแบบเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง

สู่



วกิฤตอาหาร (สุขภาพ)

วกิฤตสิ่งแวดล้อม

วกิฤตสังคม

วกิฤต



วกิฤตอาหาร

ความไม่มั่นคงทางอาหาร 

อาหาร & ความเสี่ยง



๑.รูปแบบการผลิต กระจาย 

บริโภค 

๒.ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

๓.การขยายตวัของเมือง



การกระจาย

ทัง้ระบบรีเทล + โมเดริ์นเทรด
ก่อให้เกดิการสูญเสียอาหาร

ถงึ ๔๐ %



การผลิตพึ่งพาสารเคมี

มากขึน้ๆ เป็นเวลานานๆ

ดนิเสื่อมสภาพ 

แร่ธาตุในดนิลดลง

นํา้มีสารปนเปื้อน อากาศเสีย



ปัญหาโลกร้อน

อุณหภมูสิูงขึน้ ๑ องศา 

ผลผลติลดลง  ๑๐ %  



อากาศแปรปรวน 
แล้งสุดๆ นํา้มากสุดๆ 

พายุฝนถี่ขึน้ เป็น 

ปัจจยัเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ต่อ

การเกษตร



การขยายตวัของเมือง

พืน้ที่ทางการเกษตรลดลง 

เป็นหมู่บ้านจดัสรร 

โรงงาน ฯลฯ



ทางสังคม  

ลูกหลานเกษตรกร หนั

หลังให้กับอาชีพเกษตร

เฉลี่ยอายุ ๕๗ ปี

   



เกษตรกร  ส่วนมาก  
ตรวจพบสารเคมี

ปนเปื้อนในร่างกาย



ผู้บริโภค   

   เสี่ยงจากโรคเกีย่วกบัอาหาร   

 โรคมะเร็ง  โรคความดนั 

 โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ 



มะเร็งเป็นสาเหตุหลัก 

คนไทยเสียชีวติ  มะเร็ง  ๕๓,๔๓๔ คน 
มีผู้เสียชีวติจากมะเร็ง ๖ คน/ชม. 

แต่ละปี มีผู้ตรวจพบมะเร็ง

ถงึ ๑๒๐,๐๐๐ คน
                                                               



สาเหตุ มะเร็ง ๗๐% จากมลพษิ  
อาหารปนเปื้อนสารเคมี   

และความเครียดจากปัญหาเศรษฐกจิ 

และรูปแบบการใช้ชีวติ

ที่ไม่ดตี่อสุขภาพ 

(ที่มา : งานวิจยัจากคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั)



ภาครัฐ ภาคธุรกจิ

ภาคสังคม



พลังใหม่

พลังเกษตรอนิทรีย์



เกษตรอนิทรีย์

เกษตรเชิงนิเวศ
(agroecology)



การผลิต 

การบริการ/การประกอบการ 

สีเขียว

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม



(๑) โครงการคนไทยบริโภค

ผักไร้สารพษิ 

ด้วยกลไกการเชื่อมโยง

เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค

ในรูปแบบต่างๆ



 (๒) โครงการการสร้าง

สังคมผู้บริโภคสีเขียว



ทาํไมต้อง

ตลาดสีเขียว



การสรา้งชอ่งทาง

ตลาดสเีขยีว



ผูผ้ลติ ตลาด ผูบ้รโิภค 
  “ใกลช้ดิกนั”



๑.การเป็นหุ้นส่วน

๓.ร่วมใส่ใจดแูลธรรมชาติ ฤดกูาล

๒.การให้หลักประกันต่อกัน

การเชื่อมโยง ผู้ผลติ ตลาด ผู้บริโภค 



เครือข่ายตลาดสีเขียว

เกษตรกร

ผู้ประกอบการ

ผู้แปรรูป

ช่องทาง



ช่องทาง

ผลผลติเข้าครัวกรีนแฟร์

ระบบสมาชิก     ระบบสมาชิก     

ตลาดนัดสีเขียว     
เครือข่ายร้านกรีน

งานอีเว้นท์

รับจดัเลีย้ง 



ความใกล้ชิด

ผลิตดมีีคุณภาพ ต้องบอกเล่า 

ตลาด  พืน้ที่การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  เชื่อมโยง              



สินค้าพดูได้  
รู้ว่าใครคือผู้ผลิต 

มีวัตถุดบิอะไรบ้าง 

ผลิตอย่างไร 



เยี่ยมเยือนผู้ผลิต 
เยี่ยมแปลงเกษตร 

   เยี่ยมสถานประกอบการ  



ผู้ผลติ นักเล่าเรื่อง







สื่อวิ่งเข้าหา



ไขไ่กอ่ารมณด์ี

เลี้ยงไก่

ปลอ่ยตาม

ธรรมชาติ     

สธุาทิพย์

อดุมชยัฟารม์

ไมใ่สส่ารสี คลอโรฟิลดเ์รด

ปลอ่ยไกเ่ดินอยา่งเสรี

ไมใ่ชย้าปฎิชีวนะ





การเยี่ยมฟาร์ม







ช่องทาง

ผลผลติเข้าครัวกรีนแฟร์

ระบบสมาชิก     ระบบสมาชิก     

ตลาดนัดสีเขียว     
เครือข่ายร้านกรีน

งานอีเว้นท์

รับจดัเลีย้ง 



ตลาดนัดสีเขยีว (๑) 

อาคารรีเจ้นท์เฮาส์  

อาคารชาญอสิระฯ

อาคารเอสเอม็ฯ 

บริษัทปนูซีเมน็ต์ไทย



ตลาดนดัสีเขียว ที่ อ.รีเจน้เฮาร์ ราชดาํริ 





“ตลาดนัดสีเขียว... 

โรงพยาบาล”
Green market…Green hospital



ตลาดนัดสีเขียว  

โรงพยาบาล
๑.รพ.ปทุมธานี (วันพุธ) 

๒.ศูนย์สุขศาสตร์ มธ.(วันจนัทร์ วันพฤหสั) 

๓.รพ.บางโพ (วันศุกร์)



 ๔. รพ.กรุงธน ๑ (วันศุกร์)

๕. รพ.มชิชั่น (วันอาทติย์)

๖. รพ.นครธน (วันองคาร)

    มีโรงพยาบาลหลายแห่งสนใจจะ

เข้าร่วม อาท ิ รพ.เจ้าพระยา  รพ.

เกษมราษฎร์   ฯลฯ 
   



คณะกรรมการการคัดกรอง



การคัดกรองสินค้า



การคัดกรองสินค้า



การตรวจเยี่มแปลงผลติ



ตลาดนัดสีเขยีวรพ.ปทุม 



ตลาดนัดสีเขยีว รพ.ปทุม



ตลาดนัดสีเขียวม.ธรรมศาสต์



ตลาดนัดสีเขียวรพ.บางโพ



ตลาดนัดสีเขียวรพ.มชิชั่น



ตลาดนัดสีเขียวกรุงธน 1 



“ปิดร้านแลว้...คุยกนัต่อ” 



“ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดด้วย ”





การพฒันาระบบคณุภาพ 

เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย  

ภาระ/ค่าใช้จ่าย การขอรับรอง

มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ 



ระบบคุณภาพภายใน
“ตลาดสีเขียว”

จดัแบ่ง โซนสินค้า ชัดเจน

ให้ความรู้เรื่องคุณภาพ ระดบัมาตรฐาน 

กระตุ้นให้ผู้ผลิตพฒันาคุณภาพการผลิต



มาตรฐานตลาดนัดสีเขียว 

ปลอดสารเคมี ปลอดภยั
เกษตรอนิทรีย์



ความเชือ่มัน่
ผูผ้ลติผูบ้รโิภค

การรับรองอย่างมีส่วนร่วม



กระบวนการผลติ

ชอ่งทางการตลาด

มาตรฐานและการรับรองการผลติและ/หรอืผลผลติ 

รับรองตนเอง

GAP อนิทรยี์



ตรวจสอบยืนยันการบริหารจดัการฟาร์ม

สัมภาษณ์, ตรวจแปลง และตรวจเอกสาร

ตรวจอะไร



รับรองโดยผู้ผลิตและตลาดสีเขียว





ผู้บริโภคเยี่ยมฟาร์ม



ธนาคารขยะ
ธนาคารถุง



ตลาดสีเขยีวสัญจร(๒)
พืน้ทีใ่หม่ๆ

สถานศกึษา อาท ิมสธ. (วันอังคาร)

สถานที่ราชการ อาท ิแบงค์ชาติ

องค์กรธุรกจิ อาท ิบ.แพรนด้าจวิเวลรี่



บ.ฮอนด้า ประเทศไทย จ.ชลบุรี



โรงงานคอลเกต 

ปาล์มโอลฟี 



(๓)

community supported agriculture

การเกษตรที่ชุมชนผู้บริโภคสนับสนุน

ระบบสมาชิกระบบสมาชิก

CSA 



เกษตรกร

ไร้สารพษิ
ที่เป็นธรรม

ผู้บริโภค

จาํนวน & ราคา

ที่เป็นธรรม

ระบบสมาชกิ

CSA

การให้หลักประกันต่อกัน



CSA        

เกษตรกร – หลักประกันสุขภาพด ี  

ผู้บริโภค – หลักประกันจาํนวน +

                 ราคาที่เป็นธรรม 

CSA



 ผู้บริโภคจ่ายล่วงหน้า ๑ ปี, ๖ เดอืน

   ผัก สัปดาห์ละครัง้ๆ ละ ๓ กก.   

    ปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท หรือ ๖,๐๐๐ บาท

CSA



โครงการผักประสานใจ (จ.สุพรรณบุรี)

เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์ (จ.ฉะเชิงเทรา)

เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์แม่ทา 

(จ.เชียงใหม่)

เครือข่ายตลาดสีเขียว อ.บ้านนา 

(จ.อ่างทอง)



สมาชกิผู้บริโภคสีเขียวเยี่ยมฟาร์ม



เครือข่ายร้านกรีน (๔)

ร้านกรีนอสิระ มาร่วมพดูคุย

ร้านกรีนต้นแบบ สู่คุณภาพ 

• การจดัโซนสนิค้า – สีเขียวอ่อน กลาง เข้ม

• การบริหารจดัการร้าน – การคัดกรองสนิค้า 

• การทาํงานกับผู้บริโภค – สร้างระบบสมาชกิ 



  รา้นกรนี (Green shop)

ช่องทางสาํหรับสินค้าสีเขียว และเกษตรอนิทรีย์



งานอีเว้นท์ (๕)

ธุรกจิ สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (CSR)

    เชญิไปจดั ตลาดสีเขียว(สัญจร)

ช่วยเสริมช่องทางให้

ผู้ผลติ(สีเขียว)รายย่อย





วันเดก็



ร่วมกับหมู่บ้าน



กรีนแฟร์ (๖)
งานแสดงผลติภณัฑ์อนิทรีย์ และผลผลติตลาดสีเขียวชุมชน

• Green Fair’07 : ๕๐ บทู ณ จุฬาลงกรณ์

• Green Fair’08 : ๘๐ บทู ณ มธ.(ท่าพระจนัทร์)

• Green Fair’09 : ๑๕๐ บทู อุทยานเบญจสริิ

• Green Fair’10 : ๒๐๐ บทู ณ สวนลุมพนิี

• Green Fair’12 : 150 บทู ณ จุฬาลงกรณ์



พธิีเปิด กรีนแฟร์ ครั้งที ่๒ 



สินค้า นิทรรศการ



รับจดัเลีย้งสีเขียว (๗)
คัดเลือกวัตถุดบิ เช่น 

ข้าว ผัก ผลไม้ 

เครื่องปรุงรส 

ขนม‐คบเคีย้วเน้นขนมไทย
(นํา้ตาลบ้าน เช่น โตนด มะพร้าว

หลีกเลี่ยงนํา้ตาลอุตสาหกรรม)



การประชุม
“คดิใหม่ระบอบทรัพย์สิน” (จุฬา)



ใช้ใบตองเป็นภาชนะ อาหาร





รวมผลผลิตเข้าครัว (เชิงสถาบนั)

(๘)

เริ่มจากผลผลติทางการเกษตร 

ได้แก่ พชืผักไร้สารพษิ 

สู่ครัวโรงพยาบาล



โภชนากรโรงพยาบาล



การส่งผักไร้สารพษิสู่ครัวโรงพยาบาล





ประชุมคณะกรรมการตลาดสีเขียว รพ.ปทมุ



เหด็ แม่ลูก



เกษตรกร

ไร้สารพษิ

ผู้บริโภค

หวัใจสีเขียว

CSA
ครัวสถาบนั

(รพ. รร.)

การเป็นหุ้นส่วน



ครัวเชิงสถาบัน

•ครัว โรงพยาบาล ๕ แห่ง 

  (ตลาดนัดสีเขียว)

•จาํนวนที่แน่นอน  ราคาที่
เหมาะสม/เป็นธรรม



‐ม.ธรรมศาสตร์(รังสิต) 

  เกี่ยวก้อยแม่ค้าโรงอาหาร

  ชูเมนูสุขภาพ 

‐รพ.ปทมุธานี รพ.บางโพ มี 

  นโยบายเปิด มุมกรีน







โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับซื้อผลผลิตอาหารปลอดภยั 

เพื่อนาํไปเป็นอาหารใหผู้ป้่วยและเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาล



LDC
(Learning & Distribution Center)

ศูนย์เรียนรู้
การรับและกระจาย

ผลผลิตสีเขียว



ผู้ประกอบการสังคม

• แนวคดิการร่วมเป็นหุ้นส่วน
• การระดมทนุ จากสมาชิก+ผู้บริโภค

• องค์กร+กลไกการดาํเนิน เพื่อผลผลิต
อนิทรีย์

• กจิกรรมธุรกจิและสังคม





ผู้ผลิต

ไร้สารพษิ

ผู้บริโภค

สีเขียว

วสิาหกจิชุมชน

หุ้นส่วนสังคม



วสิาหกจิชุมชน 
“คนสานใจไร้สารพษิ”



ผู้ประกอบการสังคม

ผู้ประกอบการ       สังคม



ผู้ผลติ ผู้บริโภค

ตลาด

การเป็นหุ้นส่วน



ศูนย์รับและกระจาย(๓)

กลุ่มเกษตรกรต่างๆ(๒)

ครอบครัวเกษตรกร(๑)

ภาคีผู้ผลิต



๑

ขภาพ

ตนเอง

๒

สุขภาพ

ชุมชน

๓

สุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

คลื่นผู้บริโภค



กระบวนทศัน์ใหม่การพฒันา

๑.ความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี

๒.สิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยืน

๓.การกระจายที่เป็นธรรม

๔.การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธิภาพ



การเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกจิ”

ตลาดสีเขียว

การค้าที่เป็นธรรม

ผู้ประกอบการสังคม



ความสุขมวลรวมประชาชาติ



ความสุขในชุมชน

ด้วยความสุขมวลรวม

(ประชาชาต)ิหมู่บ้าน

และเศรษฐกจิพอเพยีง



การประชุมนานาชาตคิวามสุขมวลรวมประชาชาตใิน

ประเทศไทย ปี ๒๕๕๐



Towards Organic Asia
TOA

โครงการ

เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์เอเชีย
ประเทศลุ่มนํา้โขง : พม่า ไทย ลาว กัมพชูา 

เวียดนาม และประเทศภฐูาน





แผงผักไร้สารเคมี กัมพชูา



ตลาดสีเขียว เนเธอร์แลนด์



รีไซเคลิ



ตลาดสีเขียว  ฝรั่งเศส



จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร

เกษตรกร(อนิทรีย์)รุ่นใหม่

ปากเซ ประเทศลาว

(วันที่ ๑๒‐๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)



ครือข่ายเกษตรอนิทรีย์เอเชีย (รุ่นใหม่)



ข้อเรียนเสนอ

(wish list)
ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เกษตรจงัหวดั
‐รวมกลุ่ม ผู้ผลติสีเขยีว(ไร้สารพษิ)

‐สร้าง “ศูนย์พร้อมใช้” เพือ่การจดัหา

ปัจจยัการผลติแบบชีวภาพ



ข้อเรียนเสนอ(wish list)
(๑) กระทรวงพาณชิย์ : พาณชิย์จงัหวดั
ตลาดสดน่าซื้อ “ระบบตลาดสีเขยีว”

‐คณะกรรมการตลาดสีเขยีว
‐คดักรองสินค้า ผลผลติสีเขยีว

‐ตรวจเยีย่มฟาร์มและสถานประกอบการ
ิ ้ ิ ้ ไ ้







(๒) กระทรวงพาณชิย์ : พาณชิย์จังหวดั
ศูนย์รับและกระจายผลผลติสีเขยีว

ผู้บริโภคเชิงสถาบัน
‐โรงพยาบาล
‐โรงเรียน

‐โรงแรม ร้านอาหาร 

ร้านกรีน ร้านขายขนม



ข้อเรียนเสนอ(wish list)
กระทรวงสาธารณสุข : สาธารณสุขจงัหวดั
โยบายรับพชืผกัไร้สารพษิสู่ครัวรพ.

‐ระบบการรับซื้อสู่ การตกลงราคา



ข้อเรียนเสนอ(wish list)
กระทรวงศึกษาธิการ : ศึกษาจงัหวดั

นโยบายรับพชืผกัไร้สารพษิสู่ครัว รร.

‐ร้านอาหารในรร.นํา“พชืผกัไร้สารพษิ” 

ปรุงอาหารให้เดก็นักเรียนกนิ



ข้อเรียนเสนอ(wish list)
กระทรวงมหาดไทย : เขตเทศบาล
มนีโยบายรับพชืผกัไร้สารพษิสู่

‐ตลาดเทศบาล 

‐โรงพยาบาล
‐โรงเรียน



ช่องทาง

กท.สาธารณสุข
กท.เกษตรและ

สหกรณ์

ศกึษาธิการ       กท.ศกึษาธิการ       

กท.พาณิชย์     
กท.มหาดไทย



.

 รร,รพ.
จงัหวัด 

เกษตรจงัหวัด

LDC
   รร, รพ.

จงัหวัดษตรจงัหวัด



ข้อเรียนเสนอ(wish list)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

การขบัเคลือ่นสังคมผู้บริโภคสีเขยีว

‐อาหารคุณภาพ
‐อาหารดตี่อสิ่งแวดล้อม



สังคม

สีเขียว

กท.สาธารณสุข

กท.กท.

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ศกึษาธิการ       กท.ศกึษาธิการ       

ภาคธุรกจิภาคสังคม



ภาครัฐ ภาคธุรกจิ

ภาคสังคม



บริษัทสวนเงนิมีมา

สาํนักพมิพ์ ธุรกจิสีเขียว

สวน
นฯ

กรีนแฟร์

รวร
วารสาร
ตลาด สินค้ากรีน

ตลาดสีเขียว Organic Asia









farm visit  ชีวติชาวเล 
กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป  จ.สมุทรสงคราม




