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สถานการณ์สากล
การแยง่ยดึที�ดนิกบัความมั�นคงทางอาหาร

• การแยง่ยดึที�ดนิที�เป็นปรากฎการณข์ยาย
ตวัอยา่งกวา้งขวางในระยะไมก่ี�ปีที�ผา่นมามี
จดุเริ�มตน้จากวกิฤตอิาหารในปี 2551 ตามมา
ดว้ยวกิฤตกิารเงนิที�เริ�มตน้ที�สหรัฐจนลกุลามไปดว้ยวกิฤตกิารเงนิที�เริ�มตน้ที�สหรัฐจนลกุลามไป
เกอืบทั6งยโุรป 
– กลุม่ประเทศผูน้ําเขา้อาหารไมต่อ้งการเป็นเพยีงผู ้

ซื6อ หากแตต่อ้งการสรา้งหลักประกนัความมั�นคง
ทางอาหารโดยการมุง่ไปใชท้ี�ดนิในประเทศอื�น ๆ 
เพื�อผลติอาหารกลับประเทศตน หรอืกระทั�งสง่ออก
ไปยังประเทศอื�น ๆ 



– กองทนุการเงนิ  สถาบนัการเงนิการลงทนุ 
หนัเหทศิทางการลงทนุมาที�การแยง่ชงิที�ดนิ 
มคีวามเสี�ยงนอ้ยกวา่ และทํากําไรมากกวา่  
การลงทนุที�ดนิทําการเกษตรกลายเป็น
ชอ่งทางกําไรที�มอีนาคตมาก 

• ในชว่งเวลาสบิปีมขีอ้ตกลงแยง่ยดึที�ดนิไป
แลว้ 1,400 ลา้นไร ่ทั�วโลก ครึ�งนงึอยูใ่นแลว้ 1,400 ลา้นไร ่ทั�วโลก ครึ�งนงึอยูใ่น
ทวปีอฟัรกิา 

• บรรษัทและรัฐบาลมขีอ้อา้งวา่ มกีารจา้ง
งานเพิ�มขึ6น แตใ่นความเป็นจรงิเป็นการ
ผลติขนาดใหญท่ี�ใชเ้ครื�องจักรเป็นหลกั 



•  ผลกระทบตอ่ความมั�นคงทางอาหาร
– ชาวบา้นสญูเสยีที�ดนิ สญูเสยีวถิชีวีติการทํา

มาหากนิ
– การแยง่ชงิทรัพยากรนํ6า
– การขยายตวัของเกษตรเคมเีชงิเดี�ยวอยา่ง

รวดเร็ว กวา้งขวาง สง่ผลกระทบตอ่รวดเร็ว กวา้งขวาง สง่ผลกระทบตอ่
สิ�งแวดลอ้มและฐานทรัพยากรอาหารอยา่ง
รนุแรง 



• ทางออก 
– สรา้งอธปิไตยทางอาหาร
– ปฏริปูที�ดนิ 



สถานการณด์า้นความมั�นคงทางอาหาร
ของประเทศไทย



ดา้นการจัดการนํ6า 

• จากภาวะนํ6าทว่มปีที�ผา่นมา แนวทางคอืการนํานํ6าออก
จากทุง่ใหเ้ร็วที�สดุ   ซึ�งดําเนนิการโดยทําการขดุลอก
และขยายลํานํ6าลําคลองเพื�อใหส้ามารถสง่นํ6าไปได ้
สะดวก แตผ่ลจากการขยายลํานํ6าออกไปกวา้งกวา่
ขนาดเดมิสง่ผลใหใ้นปีนี6ในลํานํ6าตา่งๆ เกดิสภาพแลง้
ขึ6น ขึ6น 

• การจัดการนํ6า  มุง่หมายเพยีงเพอืป้องกนัอตุสาหกรรม 
พื6นที�ประมาณแสนกวา่ไร ่ที�ตอ้งแลกกบัป่าอนุรักษ์ 
พื6นที�เกษตร พื6นที�ที�จะสรา้งความมั�นคงทางอาหาร

• ดงันั6นแนวทางการจัดการนํ6าจงึไมเ่คยมาปรกึษาหารอื
เกษตรกร หรอืใหค้วามสําคญักบัประเด็นความมั�นคง
ทางอาหาร 



ดา้นการกระจายอาหารในภาวะภยัพบิตั ิ

•  ภาวะภยัพบิตั ิไดช้ี6ใหเ้ห็นวกิฤตขิองการกระจาย
อาหาร

• ระบบธรุกจิคา้ปลกีสมัยใหมไ่ดย้ดึครองตลาด
เฉพาะอยา่งยิ�งดา้นอาหารไมต่ํ�ากวา่ 50 % และเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นอาหารไมต่ํ�ากวา่ 50 % และ
มแีนวโนม้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

• จําเป็นจะตอ้งควบคมุการขยายตวัของธรุกจิคา้
ปลกีสมัยใหม ่และคุม้ครองสง่เสรมิการคา้ขนาด
เล็กอยา่งเป็นผล 



ดา้นสารเคมกีารเกษตร

• ประเทศไทยมกีารนําเขา้สารเคมเีกษตรเพิ�มมากขึ6นใน
ทศิทางเดยีวกนักบัการเกดิโรคภัยที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ไดร้ับสารเคมกีารเกษตร 

• มงีานวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ
จํานวนมากชี6ชดัถงึผลกระทบตอ่การเกดิโรคไมต่ดิตอ่ 

• มงีานวจิัยที�ไดร้ับการตพีมิพใ์นวารสารทางวชิาการ
จํานวนมากชี6ชดัถงึผลกระทบตอ่การเกดิโรคไมต่ดิตอ่ 
เชน่ มะเร็ง เบาหวาน การเป็นหมัน ฯลฯ 

•  เรายังไมม่กีารปฏบิตักิารควบคมุการใชส้ารเคมอียา่ง
จรงิจัง แมว้า่มกีฎหมายและเกณฑป์ฎบิตัอิยา่งเป็น
รปูธรรม



ดา้นการปนเปื6อนทางพันธกุรรม 

• พชืจเีอ็มสง่ผลกระทบตา่งๆ  ทั 6งดา้นผลตอ่การสญู
สลายของพันธกุรรมพื6นถิ�น ผลตอ่ระบบการผลติแบบ
อนิทรยี ์ผลตอ่การตรวจรับรอง ผลตอ่ภาพลักษณ์แงล่บ
ของสนิคา้ การผกูขาดสทิธบิตัรของเมล็ดพันธุโ์ดย
บรษิัทขา้มชาต ิบรษิัทขา้มชาต ิ

• ระยะ 5 ปี ของการตดิตามตรวจสอบการปนเปื6อนของ
พชืจเีอ็มโอ ยังไมพ่บการปนเปื6อนในขา้ว ขณะที�มกีาร
พบในขา้วโพดอาหารสตัวแ์ละถั�วเหลอืง แตต่รวจไมพ่บ
ในปีนี6

• ปีนี6 พบในมะละกอ และฝ้าย เกนิกวา่ 30 % ของ
ตวัอยา่ง 



ดา้นการจัดการที�ดนิ
• ประเทศไทยยงัมปีัญหาการกระจกุตวัในที�ดนิอยา่งมาก  และเพิ�ม

มากขึ6นเรื�อย ๆ ขณะที�ปัญหาความขดัแยง้เรื�องสทิธทิี�ทํากนิก็
เป็นปัญหาใหญม่ากเชน่กนั

• การดําเนนิการปฏริปูที�ดนิที�ผา่นมา ทั 6งโดยกฎหมายและ
มาตรการตาง ๆ เชน่ รัฐธรรมนูญ พรบ.ปฏริปูที�ดนิเพื�อ
เกษตรกรรม การเชา่ที�ดนิราชพัสด ุกองทนุเพื�อจัดหาที�ดนิให ้
เกษตรกรตา่งๆ ก็ยงัพบวา่มปีัญหาในการดําเนนิงาน และ
เกษตรกรรม การเชา่ที�ดนิราชพัสด ุกองทนุเพื�อจัดหาที�ดนิให ้
เกษตรกรตา่งๆ ก็ยงัพบวา่มปีัญหาในการดําเนนิงาน และ
ทา้ยที�สดุก็พบวา่ที�ดนิยงัคงหลดุมอืจากเกษตรกรอยา่งรวดเร็ว 

• ขอ้เสนอและการผลกัดนัของเครอืขา่ยปฏริปูทดีนิ และภาค
ประชาชน ไดแ้ก ่การจัดการที�ดนิโดยชมุชนหรอืโฉนดชมุชน 
การจัดตั 6งธนาคารที�ดนิ การเก็บภาษีที�ดนิและทรัพยส์นิ การ
คุม้ครองพื6นที�เกษตรกรรม 

• อยา่งไรก็ตามปัญหาเผชญิหนา้ทสีําคญัมากในขณะนี6คอื การใช ้
ความรนุแรงคกุคามชาวบา้นในหลายพื6นที� 



โครงสรา้งและปัญหาการผกูขาด
ในระบบเกษตรกรรมของประเทศไทย

• โครงสรา้งการผลติการตลาดการเกษตรและอาหารของ
ประเทศไทยเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมาก มลีักษณะครบ
วงจรมากขึ6นโดยบรษิัทขนาดใหญ ่

• ดงันั6นจงึมรีปูการณ์ที�เรยีกวา่การผกูขาดแนวดิ�งมากขึ6น 
• นโยบายดา้นการเกษตรที�เนน้ดา้นราคา และประชา• นโยบายดา้นการเกษตรที�เนน้ดา้นราคา และประชา

นยิม ไมส่มดลุกบัการพัฒนาประสทิธภิาพ การพัฒนา
โครงสรา้งและการวจิัย บดิเบอืนทําลายตลาด และไม่
สรา้งความเขม้แข็ง และความสามารถในการแขง่ขนั
ของการผลติและเกษตรกรและมจีะมผีลกระทบตอ่
ความมั�นคงทางอาหารในระยะยาว



• การบรหิารจัดการสนิคา้จากตน้ทางถงึปลายทาง 
“จากแปลงปลกูสูป่าก”  logistic มคีวามสําคัญ
ในการบรหิารตน้ทนุและประสทิธภิาพของธรุกจิ 

• “เกษตรพันธะสญัญา” เป็นรปูแบบการจัดการที�• “เกษตรพันธะสญัญา” เป็นรปูแบบการจัดการที�
ตอบโจทยห์ลายประการในยคุสมัยการเปิดเสรี
การคา้ การแขง่ขนั และการกดีกนักนัและกนั 
และการปฏบิตัมิาตรฐานสนิคา้ตา่ง ๆ 



• ความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธะสญัญา ?
– อํานาจและการควบคมุ
– การครอบงําสื�อ
– บทบาทของรัฐ 

• ตน้ทนุจรงิที�ถกูซอ่นไว ้
– อาหารที�เรากนิอยูไ่ปปลน้เขามาหรอืเปลา่ ตั 6งอยูบ่น

หลักความเป็นธรรม และสทิธมินุษยชนหรอืไม่
– อาหารที�เรากนิอยูไ่ปปลน้เขามาหรอืเปลา่ ตั 6งอยูบ่น

หลักความเป็นธรรม และสทิธมินุษยชนหรอืไม่
• กลไกระงับขอ้พพิาท หรอืกระบวนการยตุธิรรม 
• รัฐตอ้งทําหนา้ที�ในการคุม้ครองสทิธเิกษตรกร

และสรา้งความเป็นธรรม อบต.น่าจะมบีทบาท
สําคญัได ้



ความมั�นคงทางอาหาร

ผลการศกึษา
และการขบัเคลอืนนโยบาย
ระดบัชมุชนและระดบัชาติ



• ชดุโครงการความมั�นคงทางอาหาร สกว. มี
บทเรยีนในเชงิกระบวนการพัฒนาแผนการสรา้ง
ความมั�นคงทางอาหารในระดบัทอ้งถี�น โดย
สรา้งกระบวนการวจิัยแบบมสีว่นรว่มกบัองคก์ร สรา้งกระบวนการวจิัยแบบมสีว่นรว่มกบัองคก์ร 
หรอืกลไกสว่นทอ้งถิ�น



การศกึษาระดบัพื6นที� 26 ชมุชน 
นยิามความมั�นคงทางอาหารของชมุชน

• ใหค้วามสําคญักบัการพึ�งพาตนเองดา้นอาหาร 
• สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหาร
• ความเสี�ยงและความเปราะบาง กบัศกัยภาพของ

ชมุชน ชมุชน 

มติทิางเศรษฐกจิ คอืมรีายไดท้ี�เพยีงพอ 
และสทิธใินระบบการคา้อาหาร



• การจัดการเรื�องการพึ�งพาตนเองดา้นอาหาร ขึ6นกบัแบบ
แผนการบรโิภคของแตล่ะที� และสมัพันธก์บัหลาย
ประเด็น หลายมติ ิ

• องคป์ระกอบสําคญัคอื• องคป์ระกอบสําคญัคอื
– นเิวศ
– วฒันธรรม
– สงัคม 
– การเมอืง “การกระจายอํานาจ” อบต.ตอ้งมสีว่นในการกําหนด

นโยบาย และมาตรการสรา้งความมั�นคงทางอาหารทอ้งถิ�น 



แผนยทุธศาสตรข์องคณะกรรมการ
อาหารแหง่ชาต ิ



(ร่าง)แนวทางขับเคลื�อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั�นคงอาหารในระดับชุมชน/ประเทศ
ผลิตอะไร    ผลิตเท่าไร    ผลติอย่างไร

  เข้าถงึหรือไม่  พอเพียงหรือไม่

ถกูหลักโภชนาการหรือไม่  

จ. การวัด ผลสัมฤทธิ�/
วิเคราะห์/ประเมินผล

ที�ดิน/ แหล่งนํ !า/ปัจจัยการผลิต/ทุน/

เป้าหมาย :   เพื�อความมั�นคงด้านอาหารของประเทศ / ท้องถิ�น / ชุมชน อย่างยั�งยืนเป้าหมาย

• การเป็นเจ้าของ

3. การจัดการทรัพยากร
นํ /า/ดิน/ป่าชุมชน เพื�ออาหาร• คุณภาพดนิ • การใช้ที�ดิน 

• Zoning 

• เก็บและรวบรวมพันธุ์พืช/ • การเข้าถงึแหล่งทุน

• การอนุรักษ์

บนพื�นฐานของทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง + เกษตรทฤษฎีใหม่

• คุณภาพนํ !า

• เพิ�มปริมาณ/คุณภาพ 

ระดับประเทศ/ท้องถิ�น/ชุมชน

13. เครื�องชี !วัดความมั�นคง                      
ด้านอาหาร

14. ระบบ IT ฐานข้อมูล

1. ที�ดนิ 2. นํ !า

• การจัดการนํ !าแล้ง/นํ !าท่วม

• การจัดการนํ !าเพื�อการเกษตร/อาหาร

• ระบบชลประทาน

4. โภชนาการพืช/สัตว์ 7. การสนับสนุนของภาครัฐ    
/เอกชน/สถาบันการศกึษา

5. การควบคุม
ป้องกันโรค

6. การพัฒนา
กาํลังคน

ก. การ
วางแผน

การใช้ที�ดิน
และนํ /า

ข. วางแผน/
เพิ�ม

ประสิทธิ ที�ดิน/ แหล่งนํ !า/ปัจจัยการผลิต/ทุน/
ความรู้/ราคาสินค้า/จาํนวนเกษตรกร/

ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้/
ระบบเครือข่าย

15. ประเมนิประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  

การนําเครื�องมอืไปตดิตาม
การประเมนิผล Policy Evaluation

การตัดสนิใจทางนโยบาย
(Policy Advocacy)

การนําไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation)

ผลกระทบต่อนโยบายรัฐ/ เอกชน ต่อ
ความมั�นคงด้านอาหารของชุมชน

• เก็บและรวบรวมพันธุ์พืช/
  พันธุ์สตัว์ 
• ผลิตและสาํรองปุ๋ย
• ผลิตและจัดเก็บอาหารสัตว์

• การเข้าถงึแหล่งทุน
• ส่งเสริมเกษตรกรเป็น             
   Food Educator 
• วิจัยพัฒนาพันธุ์พืช/ สตัว์
• การอนุรักษ์พนัธุ์พืช/ สตัว์

การสาํรอง
อาหาร

ขนส่ง กระจาย
บริโภคปลอดภัย

ถูกหลัก
โภชนาการ

11. การบริโภคในภาวะปกติ

• การแปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ�ม
•  การขนส่ง/การกระจาย
•  ตลาด (ผู้ผลติพบผู้ขาย) 
•  ธุรกิจเกษตรเพื�อสังคม
 

� GAP
� IPM
� การใช้สารเคมีและยาสัตว์อย่างถกูต้อง

• เพิ�มปริมาณ/คุณภาพ 
   เกษตรกร/ผู้แปรรูป
• องค์ความรู้

10. การวจิัย
ระบบการเกษตร

เพื�ออาหารครบวงจร
 

การพัฒนาระบบพื�นฐานการวางแผนระบบอาหารสํารองในระดับชุมชน/ประเทศ

9. การพัฒนาระบบการส่งเสริมและบริการ
ด้านการเกษตรในชุมชนอย่างบูรณาการ

ค. ระบบ
เชื�อมโยง
การผลิต

และ
การตลาด

12. การจัดการภาวะวิกฤติ

• การเข้าถึงอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการ/ปลอดภัย/พอเพียง
• การเก็บสํารองอาหาร เช่น ยุ้งฉาง
• การบริโภคผลิตภณัฑ์ในชุมชน

ประสิทธิ
ภาพ

การผลิต

ง. การ
บริโภค
อาหาร

ในชุมชน

8. การรวมกลุ่ม/ธุรกิจเกษตร



นโยบายของรัฐในการสง่เสรมิพัฒนา
การผลติเมล็ดพันธุ์

ของเกษตรกรและวสิาหกจิชมุชน

• กรมการขา้ว ซึ�งใหก้ารสง่เสรมิศนูยเ์มล็ดพันธุช์มุชนอยู่
ราว 2,000 ศนูย ์
– มแีนวทางในการสนับสนุนใหช้มุชนผลติเมล็ดพันธุใ์ห ้

เพยีงพอแกค่วามตอ้งการ
– ตอ้งการสง่เสรมิการรวมตวัของผูผ้ลติเมล็ดพันธุเ์ป็นชมรม– ตอ้งการสง่เสรมิการรวมตวัของผูผ้ลติเมล็ดพันธุเ์ป็นชมรม

หรอืสมาคมซึ�งประกอบดว้ยกลุม่เกษตรกร วสิาหกจิชมุชน 
และภาคเอกชน 

– ยงัเป็นเรื�องยากที�จะสง่เสรมิใหเ้กษตรกรสามารถทําพันธุค์ดั 
พันธุห์ลกัเอง แตม่แีนวโนม้จะใหค้วามสําคญัมากขึ6น

– สง่เสรมิและรับรองพันธกุรรมพื6นบา้น
– ภาคเอกชนตอ้งการผลกัดนัการสง่ออกเมล็ดพันธุข์า้วแตก่รม

ยงัไมส่ามารถตดัสนิใจได ้



• กรมวชิาการเกษตร ไดส้ง่เสรมิสหกรณ์
การเกษตรในการผลติเมล็ดพันธุถ์ั�วเหลอืง และ
ถั�วเขยีวประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดี

• ขบวนการเกษตรกรรายยอ่ยมขีอ้สรปุอยา่งมั�นคง
วา่ มเีพยีงการรักษาพันธกุรรม และเมล็ดพันธุใ์ห ้
อยูใ่นมอืชาวบา้นเทา่นั6น จงึจะอยูร่อดได ้อยูใ่นมอืชาวบา้นเทา่นั6น จงึจะอยูร่อดได ้

• กระบวนการพันธกุรรมของชาวบา้น และชมุชน
ไดม้กีารพัฒนามาอยา่งตอ่เนื�อง จากการสรปุ
บทเรยีนมา 6 ปี จงึไดก้อ่ตั 6งเป็น “เครอืขา่ย
อสิระภาพทางพันธกุรรม”



บทเรยีนและความทา้ทายของวสิาหกจิ
ชมุชนในการอนุรักษ์ ปรับปรงุ และพัฒนา

เมล็ดพันธุ์
• ประสบการณ์การจัดการของเครอืขา่ยโรงเรยีนชาวนา

สพุรรณบรุ ีไดย้กระดับไปถงึการคดัเลอืก และขยาย
พันธกุรรมพื6นบา้นที�ตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภค
ในทอ้งถิ�น และรว่มมอืกบัโรงสใีนจังหวัดจัดการตลาด ในทอ้งถิ�น และรว่มมอืกบัโรงสใีนจังหวัดจัดการตลาด 

• มาตรฐานคณุภาพเมล็ดพันธุข์องชาวบา้นมมีาตรฐาน
สงูมาก (เปอรเ์ซน็ตก์ารงอก การปน) สงูกวา่เมล็ด
พันธุจ์ากศนูยข์องกรมการขา้ว และผลติยังไม่
เพยีงพอความตอ้งการในเครอืขา่ย อยางไรก็ตามใน
ภาวะนํ6าทว่มก็สามารถบรรเทาความเดอืดรอ้น



ประสบการณจ์ากพรา้ว  มาสูค่ําถามหลักคอื 
“ทําไมรัฐไมส่ง่เสรมิวสิาหกจิชมุชน”

• ชาวบา้นตอ้งการการสนับสนุนจากรัฐอยา่งเป็น
ระบบและเป็นรปูธรรม

• กฎหมายและกลไกของรัฐมอีํานาจจับกมุยดึ
ของเด็ดขาดทันทแีมย้ังไมม่หีลกัฐานหรอืของเด็ดขาดทันทแีมย้ังไมม่หีลกัฐานหรอื
ขอ้หาชดัเจน

• ชาวบา้นตอ้งการเตรยีมความพรอ้มสูอ่าเซยีน
แตก่็ยังไมเ่ห็นการขยบัตวัของรัฐมาสง่เสรมิ


