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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสาํนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส . ) และศูนย์พืชผักโลก

(World Vegetable Center: WorldVeg)
ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน 

เกษตรกร/ สหกรณ์ผู้ปลูกผัก 

เกษตรกรรุ ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์/ ปุ�ย สถาบันวิจัยและการศึกษา
ตลาดค้าปลีก-ส่ง หน่วยงานด้านโลจิสติกส์ 

ธุรกิจอาหาร และกลุ่มผู้บริโภคที�สนใจ เข้าร่วม . . .  

 เวทีหารือสาธารณะอิ�ม...ดี...มีสุข:

“ผักจะเป�นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?”  
“Should Thailand have a National 

Vegetable Policy?”

วันพฤหัสบดีที�  13 พฤษภาคม  2564 
เวลา  08.30 – 12.45 น .  (ตามเวลาประเทศไทย )  

ผ่านระบบ  ZOOM



การบริโภคอาหารที�ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที�ดี เป�นส่วนหนึ�งของการเปลี�ยนแปลงไปสู่
ระบบอาหารที�ยั�งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์พืชผักโลก (WorldVeg) จัดเวทีหารือสาธารณะนี�
เพื�อเป�นหนึ�งในกิจกรรมอื�นๆ ในการเฉลิมฉลองป�ผักและผลไม้สากล 2021 และเพื�อให้
เข้าใจว่าระบบอาหารของประเทศไทยเป�นอย่างไร โดยเลือกสินค้าผักเป�นกรณีศึกษา เพื�อ
หารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี�ยวข้องถึงนโยบายและแนวทางการดําเนินการที�สนับสนุนให้คนไทย
ได้บริโภคผักที�ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที�ดี ซึ�งเป�นการทํางานร่วมกันและบูรณาการ
ระหว่างการเกษตร อาหาร และสุขภาพของผู้คนและโลกใบนี�

ภาษา :           การบรรยายและการหารือ ใชภาษาไทยเป็นหลัก โดยมีลามแปล

กําหนดการ
08.30 น.      เริ�มลงทะเบียน
09.00 น.      กล่าวเป�ด โดย
                   (1) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ประสานงานประเทศไทยสําหรับ UNFSS

             (2) ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
                   สุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อํานวยการสํานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

                   (3) ดร. เดลฟ�น ลาลูส ผู้อํานวยการศูนย์พืชผักโลก ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก
  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

09.15 น.        การบรรยายหัวข้อ "การประชุมสุดยอดผู้นําระบบอาหารโลก"
                   โดย ดร. วนิดา กําเนิดเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสํานักการเกษตรต่างประเทศ 
                   สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
09.30 น.       การบรรยายหัวข้อ "Vegetable Food Systems for Healthy Diets" 
                   โดย ดร. โจดี� ฮาร์ลิส ผู้เชี�ยวชาญด้านระบบอาหารโลก จากศูนย์พืชผักโลก   
10.00 น.       การบรรยายหัวข้อ "นโยบาย การดําเนินการ และการส่งเสริมด้านผัก"              
                   โดย (1) นางสาวจิราภา จอมไธสง ผู้เชี�ยวชาญด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิต
                              พืชผักไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมการเกษตร
                         (2) นายอํานวย อรรถลังรอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

       กรมวิชาการเกษตร
10.15 น.        การบรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมระบบอาหารเพื�อสุขภาวะ เพื�อบรรลุเป�าหมาย
                   การพัฒนาที�ยั�งยืน"
                   โดย ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
                   และรักษาการผู้อํานวยการสํานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 
10.30 น.       การบรรยายหัวข้อ "ระบบอาหารที�ดีและยั�งยืนกับการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ของ
                   คนไทย"
                   โดย ผศ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
10.45 น.       การหารือกลุ่มย่อย (1 ชั�วโมง 15 นาที) แบ่งเป�น 2 กลุ่ม
                   กลุ่มย่อย 1 ภาษาอังกฤษ ผู้ดําเนินการกลุ่มย่อย 1 (ดร. โจดี� ฮาร์ริส WorldVeg)
                   กลุ่มย่อย 2 ภาษาไทย ผู้ดําเนินการกลุ่มย่อย 2 (นางสาวจิราภา จอมไธสง 
                   กรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวป�ยาพร อรุณพงษ์ สสส.)
12.00 น.       นําเสนอผลการหารือกลุ่มย่อย 
12.30 น.       กล่าวป�ด



เวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี... มีสุข: “ผักจะเปนวาระแหงชาติไดอยางไร?” 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 

เวลา 08.30 – 13.30 น. ตามเวลาประเทศไทย 
ผานทางออนไลนระบบ ZOOM 

………………………………………………. 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น. กลาวเปด โดย 

(1) นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผูประสานงานของประเทศไทยสําหรับ UNFSS (Thai National Convenor) 

   (2) ดร.นพ. ไพโรจน เสานวม ผูชวยผูจดัการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
และรักษาการผูอํานวยการสํานักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. 

   (3) ดร. เดลฟน ลาลูส ผูอํานวยการศูนยพืชผักโลก ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (World Vegetable Center: WorldVeg) 

09.15 – 09.30 น. การบรรยายหัวขอ “การประชุมสุดยอดผูนําระบบอาหารโลก” 
โดย ดร. วนิดา กําเนิดเพ็ชร ผูอํานวยการสํานักการเกษตรตางประเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

09.30 – 10.00 น. การบรรยายหัวขอ “Vegetable Food Systems for Healthy Diets” 
   โดย ดร. โจดี ้ฮารริส ผูเชี่ยวชาญดานระบบอาหารโลก ศูนยพืชผักโลก (WorldVeg)  
10.00 – 10.15 น. การบรรยายหัวขอ “นโยบาย การดําเนินการ และการสงเสริมดานผัก” โดย 
   (1) นางสาวจิราภา จอมไธสง ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก  

ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร กรมสงเสริมการเกษตร 
 (2) นายอํานวย อรรถลังรอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร  

10.15 – 10.30 น. การบรรยายหัวขอ “การสงเสริมระบบอาหารเพ่ือสุขภาวะ เพื่อบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน”  
โดย ดร.นพ. ไพโรจน เสานวม ผูชวยผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และรักษาการผูอํานวยการสํานักสรางเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. 

10.30 – 10.45 น.  การบรรยายหัวขอ “ระบบอาหารท่ีดีและยั่งยืนกับการสงเสริมการบริโภคผักผลไมของคนไทย” 
โดย ผศ.ดร. สิรินทรยา พูลเกิด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.45 – 12.00 น. การประชุมกลุมยอย (Break-out Session: BOS)     
   กลุมยอย 1 : ภาษาอังกฤษ ผูดําเนินการกลุมยอย 1 (ดร. โจดี้ ฮารริส WorldVeg) 
   กลุมยอย 2: ภาษาไทย ผูดําเนินการกลุมยอย 2 (นางสาวจิราภา จอมไธสง กรมสงเสริม 

การเกษตร และนางสาวปยาพร อรุณพงษ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สรางเสริมสุขภาพ) 

12.00 – 12.30 น. นําเสนอผลการประชุมกลุมยอย  
12.30 – 12.45 น. กลาวปด โดยผูแทนจาก (1) ศูนยพืชผักโลก (WorldVeg) (2) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ (3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
………………………………………………. 
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