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ตระหนักว่าเมืองซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของประชากรมากกว่าครึ่งหน่ึงในโลกมีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ใน
การพฒันาระบบอาหารทีย่ัง่ยนืและส่งเสรมิอาหารเพื่อสุขภาพ และเพราะแม้ว่าแต่ละเมอืงจะมคีวามแตกต่าง
กนั แต่ก็ล้วนเป็นศูนย์กลางของนวตักรรมทางเศรษฐกิจ การเมอืง และวฒันธรรม และต้องบริหารจดัการ
ทรพัยากรสาธารณะ โครงสรา้งพืน้ฐาน การลงทุน และความเชีย่วชาญจ านวนมาก  
 
ยอมรบัว่าระบบอาหารในปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในการจดัหาอาหารที่พอเพยีง ปลอดภยั 
มาจากแหล่งผลติในพืน้ที่ มคีวามหลากหลาย เหมาะสม อุดมไปด้วยสารอาหาร และดีต่อสุขภาพให้กบัทุก
คนได้อย่างต่อเนื่องถาวร และเล็งเห็นว่าหน้าที่ในการจดัหาอาหารสู่เมอืงจะต้องประสบกบัข้อจ ากดัหลาย
ประการที่เกิดจากการกระจายอาหารและการเข้าถึงที่ไม่สมดุล ความเสื่อมโทรมของสิง่แวดล้อม การขาด
แคลนทรพัยากรและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยัง่ยนื และการ
สูญเสยีอาหารและการเกดิขยะจากอาหาร 
 
ตระหนักว่าการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเรว็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลกของเรา ทัง้ในมติิ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นต้องมกีารตรวจสอบอีกครัง้ถึงวิธีการที่เมอืงต่างๆ อยู่จัดหา
อาหารและน ้า ตลอดจนสนิคา้และบรกิารทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
 
ตระหนักว่าความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการในรปูแบบต่างๆ มีอยู่ในทุกเมือง ซึ่งถอืเป็นภาระอนั
ยิง่ใหญ่ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางสงัคมและเศรษฐกิจที่
ส าคญัในครวัเรอืนระดบัชุมชน เทศบาล และระดบัชาติ  
 
เล็งเห็นว่าครอบครวัเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารรายย่อย (โดยเฉพาะผู้ผลิตที่เป็นสตรีในหลายๆ 
ประเทศ) มบีทบาทส าคญัในการจดัหาอาหารสู่เมอืงและพืน้ที่ของเมอืง โดยช่วยรกัษาระบบอาหารที่ยดืหยุ่น 
เสมอภาค และเหมาะสมกบัวฒันธรรม และเลง็เหน็ว่าการปรบัทศิทางระบบอาหารและห่วงโซ่คุณค่าส าหรบั
อาหารทีย่ัง่ยนืคอืแนวทางในการเชื่อมผูบ้รโิภคกบัผูผ้ลติอาหารในเมอืงและชนบท 
 



ตระหนักว่าการเกษตรในเขตเมืองและพื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบทสร้างโอกาสในการปกป้องและบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิทศัน์ของภูมภิาคเมืองและระบบอาหาร ซึ่งน าไปสู่การความสัมพันธ์
ระหว่างความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ การบริการต่างๆ ในระบบนิเวศ และความเป็นอยู่ที่ดีของ
มนุษย ์
 
ตระหนักว่าเน่ืองจากนโยบายด้านอาหารมีความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับความท้าทายและ
นโยบายอื่นๆ มากมายในเมือง เช่น ความยากจน สุขภาพและการคุ้มครองทางสงัคม สุขอนามยัและ
สุขาภบิาล การวางแผนการใชท้ีด่นิ การขนส่งและการพาณิชย ์พลงังาน การศกึษา และการเตรยีมพรอ้มรบั
ภยัพบิตัิ จ าเป็นอย่างยิง่ที่แนวทางที่น ามาใช้ต้องมคีวามครอบคลุม เป็นสหวิทยาการ และเป็นการท างาน
ร่วมกนัระหว่างสถาบนั 
 
ตระหนักว่าภาคประชาสังคมและภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการจัดหาอาหารสู่เมือง น ามาซึ่ง
ประสบการณ์ นวตักรรม และการรณรงค์เพื่อระบบอาหารที่ยัง่ยนืมากขึ้น  และบูรณาการความต้องการที่
ส าคญัเพื่อแนวทางทีค่รอบคลุมทางสงัคมและองิสทิธิเขา้กบันโยบายอาหารในเมอืง 
 
ระลึกว่าเมอืงต่างๆ ได้ให้ค ามัน่ว่าจะจดัการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ส่งเสริมกลยุทธ์และการ
ด าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปรบัเปลี่ยนเมอืงให้สามารถรบัมอืกบัผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่ต่ีอระบบอาหารในเมอืง (เช่น ค ามัน่ทีใ่หไ้วใ้นงาน World Urban Forum ที่
จัด ม าอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  แ ล ะที่ ก า รป ร ะชุ ม  Habitat III United Nations Conference on Housing and 
Sustainable Urban Development ที่ก าลงัจะมขีึ้น) และส่งเสริมการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยัง่ยนืผ่านโครงการความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสญัญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
 
ตระหนักว่าเมอืงและพืน้ที่ใกลเ้คยีงจะมบีทบาทในการด าเนินกระบวนการระหว่างประเทศ เช่น เป้าหมาย
การพฒันาที่ยัง่ยนื (SDGs) และเป้าหมายในวาระการพฒันาหลงัปี 2558 ทัง้ยงัจะมส่ีวนร่วมในการเจรจาที่
จะเกิดขึ้นส าหรบัอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  (COP21) รวมถึงมส่ีวน
ร่วมใน Zero Hunger Challenge จัดการกับอาหารในเมืองอย่างยัง่ยืนใน International Conference on 
Nutrition ครัง้ที ่2 และมบีทบาทส าคญัในกรอบการท างานหลงัปี 2558 เพื่อลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ
 
 
 
 



ในโอกาสท่ีมารวมตวักนัในเมอืงมลิาน ทีง่าน Milan Expo - Feeding the Planet, Energy for Life 
เราขอกล่าวดงันี้ 

 
1. เราจะท างานเพื่อพฒันาระบบอาหารทีย่ัง่ยนื ครอบคลุม ยดืหยุ่น ปลอดภยั และมคีวามหลากหลาย จดัหา
อาหารทีด่ต่ีอสุขภาพและราคาไม่แพงใหก้บัทุกคนในกรอบสทิธมินุษยชน และลดปรมิาณของเสยีและอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพ ในขณะเดยีวกนักป็รบัตวัและบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 
 
2. เราจะส่งเสรมิการประสานงานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในระดบัเทศบาลและชุมชน บูรณา
การการพจิารณานโยบายอาหารในเมอืงเขา้กบันโยบาย โครงการ และความคดิรเิริม่ดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้ม เช่น การจดัหาและกระจายอาหาร การคุม้ครองทางสงัคม โภชนาการ ความเท่าเทยีม การ
ผลติอาหาร การศกึษา ความปลอดภยัของอาหาร และการลดของเสยี 
 
3. เราจะแสวงหาความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายและโครงการทีเ่กี่ยวข้องกบัอาหารของเทศบาลและ
นโยบายและกระบวนการทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัภูมภิาค ระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และระดบันานาชาต ิ
 
4. เราจะมส่ีวนร่วมกบัทุกภาคส่วนในระบบอาหาร (รวมถงึหน่วยงานใกลเ้คยีง ฝ่ายเทคนิคและองคก์ร
วชิาการ ภาคประชาสงัคม ผูผ้ลติรายย่อย และภาคเอกชน) ในการก าหนด การด าเนินการ และการประเมนิ
นโยบายและโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอาหารทัง้หมด 
 
5. เราจะทบทวนและแก้ไขนโยบาย แผนงาน และข้อบงัคบัของเมอืงทีม่อียู่เพื่อส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้ระบบ
อาหารทีม่คีวามเท่าเทียม ยดืหยุ่น และยัง่ยนื 
 
6. เราจะใชก้รอบแนวทางปฏบิตักิารเป็นจุดเริม่ต้นในการทีแ่ต่ละเมอืงจะจดัการกบัการพฒันาระบบอาหารใน
เมอืงของตนเอง และเราจะแบ่งปันขอ้มูลความคบืหน้ากบัเมอืงทีล่งนามในกตกิาสญัญา รฐับาลแห่งชาต ิและ
หน่วยงานระหว่างประเทศตามความเหมาะสม 
 
7. เราจะสนับสนุนใหเ้มอืงอื่นๆ เขา้ร่วมการด าเนินการตามนโยบายดา้นอาหารของเรา 
 
ลงนามโดย 
(ชื่อของตวัแทนผูม้อี านาจลงนามของเมอืงหรอืรฐับาลทอ้งถิน่) 
 
เมอืง       วนัที ่



กรอบแนวทางปฏิบติัการเพื่อนโยบายอาหารในเมือง 
 
ลกัษณะของกรอบแนวทางปฏบิตักิารนี้เป็นไปโดยสมคัรใจ จุดประสงคค์อืเพื่อใหต้วัเลอืกเชงิกลยุทธ์แก่เมอืง
ที่มุ่งหวงัที่จะมรีะบบอาหารที่ยัง่ยนืมากขึ้น โดยใช้กติกาสญัญามลิานว่าด้วยนโยบายอาหารในเมอืง ซึ่ง
น าเสนอโดยเทศบาลเมอืงมลิานทีง่าน Expo 2015 “ป้อนโลก พลงังานเพื่อชวีติ” 
 
กรอบการท างานนี้สร้างขึน้จากประสบการณ์ตรงของเมอืงที่ลงนามในกตกิาสญัญา และค านึงถงึความมุ่งมัน่ 
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายที่หลากหลาย แม้ว่าตวัเลือกต่างๆ จะจดัเป็นกลุ่มตามหัวข้อ แต่ควรถือเป็น
จุดเริม่ต้นสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนัในการมรีะบบอาหารทีย่ัง่ยนื การปฏบิตังิานส่วนใหญ่ (เช่น โครงการ
อาหารในโรงเรยีน หรอืสวนชุมชน) อาจอยู่ภายใต้อ านาจของเทศบาลมากกว่าหนึ่งหน่วยงานหรอืแผนก และ
จะสรา้งผลกระทบต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืในหลายมติ ิ(เศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และสิง่แวดลอ้ม)  
 
เมอืงต่างๆ สามารถเลือก ปรบัเปลี่ยน และจดักลุ่มตวัเลอืกต่างๆ ให้เป็นแนวทางการด าเนินงานตามความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์เฉพาะของตน นอกจากนี้ ยงัมกีารเชื่อมต่อไปยงัเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ตวัอย่างแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเพื่อเป็นค าแนะน าเพิม่เตมิ 
 
การด าเนินการทีแ่นะน า: การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออ านวยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
(ธรรมาภิบาล)  

1. อ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรและส านักต่าง ๆ ท่ีบริหารจัด
การเมือง และสร้างความสอดคล้องของนโยบายและโครงการที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารไม่ว่า
จะในภาคส่วนและระดบัการบรหิารใด โดยใช้และบูรณาการแนวทางที่อิงตามสทิธ ิการด าเนินการ
อาจรวมถงึการมเีจา้หน้าทีป่ระจ าทีดู่แลดา้นนี้โดยเฉพาะ การทบทวนงานและขัน้ตอนการด าเนินงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้ง และการจดัสรรทรพัยากรใหม่ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับเมืองผ่านการพูดคุยและมีส่วนร่วม
ทางการเมอืง และหากเหมาะสม มกีารแต่งตัง้ทีป่รกึษานโยบายดา้นอาหาร และ/หรอื การจดัตัง้เวที
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสภาเทศบาลที่ท างานด้านอาหาร ตลอดจนการให้ความรู้และการสร้าง
จติส านึก 

3. ระบุ จดัท าแผนท่ี และประเมินโครงการด้านอาหารในพ้ืนท่ีและการด าเนินงานของภาคประชา
สังคม เพื่อเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เป็นโครงการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบนัการศกึษาและวจิยัในทอ้งถิน่ 

4. พฒันาหรือปรบัปรงุนโยบายและแผนงานด้านอาหารในเมือง และจดัสรรทรพัยากรทีเ่หมาะสม
ให้กบันโยบายและโครงการด้านอาหาร ทบทวน รวบรวม และเสริมสร้างกฎข้อบงัคบัของเทศบาล 



สรา้งขดีความสามารถเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างระบบอาหารที่ยัง่ยนื ดต่ีอสุขภาพ และยดึหลกัความเท่า
เทยีม โดยหาสมดุลระหว่างประโยชน์ทีพ่ ืน้ทีเ่มอืงและพืน้ทีช่นบทจะไดร้บั 

5. พฒันาหรือปรบัปรุงระบบสารสนเทศท่ีประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน เพื่อใช้ในการพัฒนา
นโยบายและการด าเนินงานทีม่ผูีร้บัผดิชอบชดัเจน โดยส่งเสรมิความพรอ้มใชง้าน คุณภาพ ปรมิาณ 
ความครอบคลุม และการจดัการและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัระบบอาหารในเมอืง ทัง้การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นทางการ และขอ้มูลทีส่รา้งโดยภาคประชาสงัคมและพนัธมติรอื่น ๆ 

6. พฒันายุทธศาสตร์ลดความเส่ียงจากภัยพิบติัเพื่อเพิม่ความยืดหยุ่นของระบบอาหารในเมือง 
โดยค านึงถึงเมอืงที่ไดร้บัผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ วิกฤตที่ยดืเยือ้ 
และความไม่มัน่คงดา้นอาหารเรือ้รงัในพืน้ทีเ่มอืงและชนบท 

 
การด าเนินการทีแ่นะน า: อาหารทีย่ัง่ยืนและโภชนาการ 

7. ส่งเสริมอาหารท่ียัง่ยืน (ดีต่อสุขภาพ ปลอดภยั เหมาะสมต่อลกัษณะทางวฒันธรรม เป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม และอิงตามหลกัสิทธิ) ผ่านโครงการด้านการศึกษา การส่งเสริมและการสื่อสารด้าน
สุขภาพ โดยใหค้วามส าคญักบัโรงเรยีน ศูนยด์ูแล ตลาด และสื่อ 

8. แก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารท่ีด้อยคณุค่าทางโภชนาการและโรคอ้วน โดย
เน้นไปทีก่ารลดการรบัประทานน ้าตาล เกลอื ไขมนัทรานส ์เนื้อสตัว ์และผลติภณัฑท์ีท่ าจากนม และ
เพิม่การรบัประทานผกัและผลไม ้และอาหารทีไ่ม่ผ่านกระบวนการแปรรูป 

9. พฒันาข้อแนะน าเก่ียวกบัการบริโภคอาหารอย่างยัง่ยืน เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภค นักวางผังเมือง 
(โดยเฉพาะในเรื่องการจดัหาอาหารใหก้บัประชาชน) ผูใ้หบ้รกิารอาหาร ผูค้า้ปลกี ผูผ้ลติ และผูแ้ปร
รูป และส่งเสรมิแคมเปญการสื่อสารและการฝึกอบรมดา้นอาหาร 

10. ปรบัปรงุมาตรฐานและระเบียบข้อบงัคบัเพ่ือให้สถานบริการสาธารณะสามารถเข้าถึงอาหาร
ท่ียัง่ยืนและน ้าด่ืมท่ีปลอดภยั สถานที่ดงักล่าว เช่น โรงพยาบาล สถานบริการด้านสุขภาพและ
การดูแลเดก็ ทีท่ างาน มหาวทิยาลยั โรงเรยีน บรกิารดา้นอาหารและจดัเลี้ยง ส านักงานเทศบาลและ
เรอืนจ า และหากเป็นไปได ้ใหข้ยายถงึพืน้ทีข่ายปลกีและขายส่งอาหารและตลาดของเอกชน 

11. ส ารวจเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมอาหารท่ียัง่ยืน ทัง้ท่ีเป็นระเบียบข้อบงัคบัและท่ีเป็นค าแนะน า
ให้ปฏิบติัตามความสมคัรใจ ที่มเีอกชนและบริษัทมหาชนเข้ามามส่ีวนร่วมตามความเหมาะสม 
โดยใชน้โยบายการตลาด การประชาสมัพนัธ์ และการตดิฉลาก รวมถงึสิง่จูงใจและเครื่องป้องปราม
ในทางเศรษฐกจิ ปรบัปรุงกฎระเบยีบเกี่ยวกบัการท าตลาดของอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์
กบัเดก็ตามค าแนะน าขององคก์ารอนามยัโลก  

12. ส่งเสริมการด าเนินการร่วมกนัของภาคสุขภาพและอาหารในการใชก้ลยุทธ์ทีเ่น้นประชาชนเป็น
ศูนยก์ลางเพื่อน ามาซึ่งวธิกีารใชช้วีติทีด่ต่ีอสุขภาพและความครอบคลุมทางสงัคม 



13. ลงทุนและมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงน ้าด่ืมท่ีปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีเพียงพอ
ส าหรบัทุกคน โดยการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมและความร่วมมอืต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

 
การด าเนินการทีแ่นะน า: ความเท่าเทียมทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

14. ใช้การมอบเงินสดหรือการส่งต่ออาหาร หรือความคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบอื่น ๆ  (เช่น 
ธนาคารอาหาร ครวัชุมชน ศูนยอ์าหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน) เพื่อใหก้ลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึง
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยที่ให้ความส าคญัในเรื่องความหลากหลายของชุมชน ทัง้ในมติิความเชื่อ 
วฒันธรรม ประเพณี พฤติกรรม และความชอบในการรบัประทานอาหาร เพื่อส่งเสริมศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย ์และหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิคนชายขอบ 

15. ปรบัปรุงโครงการอาหารในโรงเรียนและบริการด้านอาหารอื่น ๆ โดยเน้นไปที่อาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ จดัหาจากชุมชนหรอืภูมภิาคใกลเ้คยีง เป็นไปตามฤดูกาล และมกีารผลดิอย่างยัง่ยนื 

16. ส่งเสริมการจ้างงานท่ีเหมาะสมส าหรบัทุกคน รวมถึงความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม 
ค่าจ้างที่ยุติธรรม และการปรบัปรุงสภาพแรงงานในภาคอาหารและการเกษตร ซึ่งครอบคลุมสตรี
อย่างเตม็ที ่

17. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีสร้างเสริมสังคมและความสมคัรสมานสามัคคี 
โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบักจิกรรมด้านอาหารทีช่่วยให้ประชากรชายขอบในระดบัต่าง ๆ ของ
ห่วงโซ่อาหารสามารถด ารงชีวิตได้อย่างยัง่ยืน และอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงอาหารที่
ปลอดภยัและดต่ีอสุขภาพทัง้ในเขตเมอืงและชนบท 

18. ส่งเสริมเครือข่ายและสนับสนุนกิจกรรมระดบัรากหญ้า (เช่น สวนชุมชน อาหารชุมชน หอ้งครวั 
ตู้กบัขา้วของสงัคม ฯลฯ) ทีส่รา้งความครอบคลุมทางสงัคมและจดัหาอาหารใหก้บับุคคลชายขอบ 

19. ส่งเสริมให้การศึกษาแบบมีส่วนร่วม การฝึกอบรม และการวิจยัเป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
ปฏิบตัิการในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเท่าเทียมทางสงัคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมแนวทางตาม
หลกัสทิธ ิบรรเทาความยากจน และอ านวยความสะดวกในการเข้าถงึอาหารที่เพยีงพอและมคีุณค่า
ทางโภชนาการ 

 
การด าเนินการทีแ่นะน า: การผลิตอาหาร 

20. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปอาหารท่ีใช้กระบวนการท่ียัง่ยืนในพ้ืนท่ีเมืองและก่ึงเมืองก่ึง
ชนบท และบูรณาการการเกษตรในพืน้ทีด่งักล่าวเขา้ในแผนความยดืหยุ่นของเมอืง  

21. แสวงหาความเช่ือมโยงของการผลิต แปรรูป และกระจายอาหารของพ้ืนท่ีเมืองและพ้ืนท่ี
ชนบทใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นทีเ่กษตรกรและผูผ้ลติรายย่อย และใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการเพิม่
ขดีความสามารถผูห้ญงิและเยาวชน 



22. ใช้แนวทางระบบนิเวศเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและจดัการการใช้ท่ีดินแบบองค์รวม
และแบบบูรณาการ ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ในเมอืงและชนบท รวมถึงผู้จดัการทรพัยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ โดยผสานคุณลกัษณะทางภูมทิศัน์เขา้กบักลยุทธ์อื่น ๆ เช่น การลดความเสีย่งเพื่อเพิม่โอกาส
ในการผลิตทางการเกษตร การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่การเกษตร การ
ปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ การท่องเที่ยว การพกัผ่อน และบรกิารระบบนิเวศ
อื่น ๆ 

23. ปกป้องท่ีดินและสร้างความแน่นอนให้กบัการเข้าถึงและการครอบครองท่ีดินเพื่อการผลิต
อาหารอย่างยัง่ยนืในพืน้ทีเ่มอืงและกึ่งเมอืงกึ่งชนบท ซึ่งรวมไปถงึทีด่นิส าหรบัชาวสวนในชุมชนและ
เกษตรกรรายย่อย โดยอาศยัวธิกีาร เช่น การมธีนาคารทีด่นิหรอืกองทุนที่ดนิชุมชน การอนุญาตให้
การเกษตรในทอ้งถิน่สามารถเข้าถงึทีด่นิเทศบาลได ้และบูรณาการเขา้กบัแผนและโครงการพัฒนา
เมอืงและการใชท้ีด่นิ 

24. ให้บริการกบัผู้ผลิตอาหารภายในและรอบ ๆ เมือง เช่น การฝึกอบรมและความช่วยเหลือทาง
การเงนิ (สนิเชื่อ เทคโนโลย ีความปลอดภยัทางอาหาร การเขา้ถงึตลาด และอื่น ๆ) เพื่อสรา้งระบบ
อาหารทีผ่ลติโดยคนต่างรุ่นและมคีวามยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ ทัง้น าปุ๋ ยหมกัจากเศษอาหาร น ้าทิ้งทีไ่ม่
มกีารปนเป้ือน และพลงังานจากขยะกลบัมาใช ้โดยทีไ่ม่กระทบต่อความต้องการใชข้องคนทัว่ไป 

25. สนับสนุนห่วงโซ่อาหารท่ีสัน้ องค์กรผู้ผลิต เครือข่ายและแพลตฟอร์มที่เชื่อมผู้ผลิตกบัผู้บริโภค 
รวมถึงระบบตลาดอื่น ๆ  ที่บูรณาการโครงสรา้งพื้นฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจของระบบอาหารใน
เมอืงที่เชื่อมโยงเขตเมอืงและชนบท โครงสร้างพื้นฐานที่ว่านี้อาจรวมถึงโครงการทางเศรษฐกิจที่
สรา้งเสรมิสงัคมและความสมคัรสมานสามคัคแีละระบบตลาดทางเลอืกทีม่ ีภาคประชาสงัคมเป็นผูน้ า 

26. ปรบัปรงุการจดัการน ้า (เสีย) และการน ากลบัมาใช้ใหม่ในภาคเกษตรและการผลติอาหาร ผ่าน
นโยบายและโครงการทีใ่ชว้ธิกีารแบบมส่ีวนร่วม 

 
การด าเนินการทีแ่นะน า: การจดัหาและกระจายอาหาร 

27. ประเมินการไหลเวียนของอาหารไปยงัและผ่านเมืองเพื่อให้ชุมชนรายได้ต ่าหรือด้อยโอกาส
สามารถเขา้ถงึอาหารสดทีร่าคาไม่แพง ในขณะเดยีวกนักม็กีารวางแผนการขนส่งทีย่ัง่ยนืเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนโดยอาศยัเชื้อเพลงิทางเลอืกหรอืวธิกีารขนส่งรูปแบบอื่น 

28. สนับสนุนเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจดัเก็บ การแปรรูป การขนส่งและการ
กระจายอาหารท่ีดีข้ึน โดยเชื่อมโยงพืน้ที่กึ่งเมอืงกึ่งชนบทกบัพืน้ที่ชนบทเพื่อให้สามารถบรโิภค
อาหารตามฤดูกาลได้ และลดความไม่มัน่คงด้านอาหาร การสูญเสียอาหารและสารอาหาร และ
ปริมาณของเสยี โดยเน้นที่ความหลากหลายของธุรกจิอาหารขนาดเลก็และขนาดกลางไปพร้อม ๆ  
กบัการมห่ีวงโซ่คุณค่าทีอ่าจน ามาซึ่งการจา้งงานทีด่แีละมัน่คง 



29. ประเมิน ทบทวน และ/หรือส่งเสริมระบบควบคมุอาหารโดยอาศยัการออกกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยทางอาหารซึ่ง 1) ดูแลให้ผู้ผลิตและจัดหาอาหารตลอดห่วง โซ่อุตสาหกรรมอาหาร
ปฏบิตังิานอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 2) ก าจดัอุปสรรคในการเขา้ถงึตลาดของเกษตรกรและผู้ผลิตราย
ย่อย และ 3) บูรณาการความปลอดภยัทางอาหารเขา้กบัประเดน็ดา้นสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 

30. ทบทวนนโยบายการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัและการค้าเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัหาอาหาร
จากห่วงโซ่ที่สัน้ที่เชื่อมโยงเมอืงต่าง ๆ เพื่อจดัหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในขณะเดียวกนัก็อ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงงาน เงื่อนไขการผลิตที่เป็นธรรม และการผลิตที่ยัง่ยนืส าหรบัผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคที่เปราะบางที่สุด ซึ่งเป็นการใช้ศกัยภาพของการจดัซื้อจดัจ้างของภาครัฐในการส่งเสริม
สทิธใินอาหารส าหรบัทุกคน 

31. ให้การสนับสนุนนโยบายและโครงการตลาดสาธารณะของเทศบาล ซึ่งรวมถึงตลาดของ
เกษตรกร ตลาดนอกระบบ ตลาดค้าปลีกและคา้ส่ง ร้านอาหาร และผู้จดัจ าหน่ายอาหารอื่น ๆ  โดย
ตระหนักถงึแนวทางของหลาย ๆ เมอืงทีท่ างานร่วมกบัภาครฐัและเอกชนในระบบตลาด 

32. ปรบัปรงุและขยายการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบตลาดที่เชื่อมโยงผู้ซื้อใน
เมอืงเข้ากบัผู้ขายในเมอืง ในพื้นที่กึ่งเมอืงกึ่งชนบท และในชนบท พร้อม ๆ กบัสร้างความสมคัร
สมานในสงัคมและความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั สนับสนุนการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม และสร้าง
เสรมิการใชช้วีติอย่า-งยัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผูป้ระกอบการผู้หญงิและผู้ประกอบการรุ่น
เยาว ์

33. ตระหนักถึงความส าคญัของภาคนอกระบบต่อระบบอาหารในเมอืง (ในแง่ของการจดัหาอาหาร 
การสร้างงาน การส่งเสริมการกินอาหารท้องถิ่น และการจดัการสิง่แวดลอ้ม) และให้การสนับสนุน
และการฝึกอบรมที่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ เช่น ความปลอดภยัของอาหาร อาหารทีย่ัง่ยนื และการ
ป้องกนัและจดัการของเสยี 

 
การด าเนินการทีแ่นะน า: ขยะอาหาร 

34. มอบหมายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอาหารเข้ามาประเมินและติดตามการลดการ
สูญเสียอาหารและการเกิดขยะอาหารในทุกขัน้ตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหารในเขตเมือง 
(รวมถึงการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การเตรียมอาหาร การน าเสนอและการจดัการที่ปลอดภยั 
การน ากลบัมาใช้ใหม่ และการรีไซเคลิ) และให้แน่ใจว่ามกีารวางแผนและออกแบบอย่างมอีงคร์วม 
ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ และการบูรณาการนโยบาย 

35. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกบัการสูญเสียอาหารและขยะอาหารผ่านกจิกรรมและการรณรงค์ที่
ตัง้เป้าหมายไวอ้ย่างชดัเจน และระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีจ่ะเขา้มาร่วมด าเนินงาน เช่น สถาบนัการศกึษา 
ตลาดชุมชน รา้นคา้ องคก์รใหค้วามช่วยเหลอื และโครงการดา้นเศรษฐกจิหมุนเวยีน 



36. ร่วมมือกบัภาคเอกชนควบคู่ไปกบัสถาบนัการวิจยัและการศึกษา และองคก์รท่ีมีชุมชนเป็น
ผู้น า เพื่อพฒันาและทบทวนนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของเทศบาลตามความเหมาะสม (เช่น
กระบวนการ มาตรฐานความสวยงามและการจดัเกรด วนัหมดอายุ เป็นต้น) เพื่อป้องกนัการเกิด
ขยะ หรือน าอาหารและบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่อย่างปลอดภยั โดยใช้แนวทาง “การใช้อาหารไม่
สิน้เปลอืง” 

37. ป้องกันไม่ให้เกิดอาหารเหลือท้ิง โดยช่วยประสานงานการน าอาหารท่ีปลอดภัยและมี
โภชนาการไปส่งต่อเพ่ือการบริโภค หากเป็นไปได้ อาหารเหล่านี้ควรเป็นอาหารที่เสี่ยงเหลือทิ้ง
จากการผลติและจดัจ าหน่าย ทัง้ในระดบัคา้ปลกีและคา้ส่ง และจากธุรกจิจดัเลี้ยงและการบรกิาร 


