
ความม ั�นคงทางอาหาร

ผลการศกึษาและนโยบายในระดบั
ชมุชนและระดบัชาติ



การใหค้วามหมาย

• FAO (การมอีาหารเพยีงพอ, การเขา้ถงึ
อาหาร การใชป้ระโยชน ์และ
เสถยีรภาพ)

• อธปิไตยทางอาหาร (สทิธขิองประชาชนใน
การกําหนดนโยบายเกษตรและอาหารของ
ตนเองอยา่งยั,งยนื การมสีทิธใินทรัพยากร 
ปัจจัยการผลติ การกระจายอาหารและการ
บรโิภค)



การใหค้วามหมาย

• สทิธใินดา้นอาหาร (การเขา้ถงึอาหารไดอ้ยา่ง
เพยีงพอ ศกัดิ1ศรคีวามเป็นมนุษยท์ั 4งในทาง
กายภาพและในทางเศรษฐกจิ) 

สทิธขิั 4นพื4นฐานที,จะเป็นอสิระจากความอดอยาก
และขาดแคลน



นยิามและตวัชี!วดัของชุมชน

• การใหค้วามสําคญักบัการพึ�งตนเอง
ดา้นอาหาร คอืการผลติเองได ้ หากนิ
เองได ้ แลกเปลี�ยนกนัได ้ 

• สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหาร• สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหาร
• ความเสี�ยงและความเปราะบาง



• งานวจิยัของเอดบีี วกิฤตราคาขา้วสงูในปี 
2551   พบวา่ 
"บางกลุม่ของครัวเรอืนที,ผลติและบรโิภคอาหาร
ที,ตนเองผลติ มแีนวโนม้จะไมไ่ดร้ับผลกระทบ
จากการขึ4นของราคาอาหาร”
“ทกุกลุม่ใน 4 ประเทศเอเชยีการบรโิภคอาหาร“ทกุกลุม่ใน 4 ประเทศเอเชยีการบรโิภคอาหาร
สว่นใหญไ่ดม้าจากการซื4อ โดยเฉพาะในกรณี
ของ "ขา้ว" โดยเฉลี,ยคา่ใชจ้า่ยเกี,ยวกบัขา้วนั4น
ประมาณ 70% หรอืสงูกวา่ เป็นการซื4อมาไมเ่วน้
แมแ้ตก่ลุม่ที,เป็นคนในพื4นที,ชนบท”



ผลติเอง
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ซื!อ
40%

สดัสว่นการพึ�งตนเองทางดา้นอาหารของชุมชน

จากธรรมชาติ
10%

แลกเปลี�ยน
8%

ชมุชนหนองบวัแปะ มแีหลง่ที,มาดา้นอาหารจากการผลติมากที,สดุคดิ
เป็นรอ้ยละ 42 รองลงมาไดจ้ากการซื4อรอ้ยละ 40  จากธรรมชาตริอ้ยละ 
10 และการแลกเปลี,ยน รอ้ยละ 8 ตามลําดบั



การพึ�งตนเองดา้นอาหารของ 4 หมูบ่า้นใน
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน
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สทิธแิละการเขา้ถงึระบบอาหาร

• สทิธใินฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ
ชายฝั�งและทะเล

• สทิธใินทรพัยากรการผลติ  ที�ดนิ  
พนัธกุรรม ปจัจยัการผลติพนัธกุรรม ปจัจยัการผลติ

• มติทิางเศรษฐกจิและสทิธใินระบบ
การคา้อาหาร

• การเขา้ถงึอาหารที�มคีณุภาพ
• มติทิางวฒันธรรมและการพฒันา





การหาทางเลอืกและสรา้งอํานาจของ
ชุมชนเพื�อความม ั�นคงทางอาหาร

• การวางแผนของชุมชนเพื�อสรา้งความ
ม ั�นคงทางอาหาร
- - แผนที�พชือาหารในชุมชน
- การปลกูพชือาหารในพื!นที�สาธารณะ
- การวางแผนการปลกูพชือาหาร และพชื
พลงังาน 



การหาทางเลอืกและสรา้งอํานาจ
ของชุมชน

• สทิธใินที�ดนิ และการจดัการที�ดนิโดย
ชุมชน เชน่ โฉนดชุมชน 

• การจดัการแหลง่นํ !าโดยชุมชน • การจดัการแหลง่นํ !าโดยชุมชน 
• การจดัการเมล็ดพนัธุพ์ชืและพนัธุกรรมสตัว ์
• การจดัระบบสวสัดกิารเพื�อความม ั�นคงทาง

อาหาร



การอนุรกัษ ์คดัเลอืก พฒันาพนัธุข์า้ว 
โดยชุมชน



พนัธุผ์กั และอาหารจากแปลง



งานบญุคุม้ขา้ว และการแลกเปลี�ยน



การโฮมบญุเพื�อสรา้งกองทนุขา้ว



การหาทางเลอืกและสรา้งอํานาจ
ของชุมชน

• การสรา้งระบบเกษตรย ั�งยนืและระบบ
อาหารทอ้งถิ�น 

- การปรบัระบบแปลงเพื�อสรา้งความ
หลากหลายของพชือาหารหลากหลายของพชือาหาร
- การมอีาหารปลอดภยัจากสารเคมไีว้
บรโิภค
- การสรา้งระบบอาหารทอ้งถิ�น และความ
เชื�อมโยงผูผ้ลติ-ผูบ้รโิภค



การผลติพชือาหารและพชืพลงังาน



การสรา้งความหลากหลายในแปลง





การหาทางเลอืกและสรา้งอํานาจ
ของชุมชน

• การสรา้งระบบเศรษฐกจิของครวัเรอืนจาก
ระบบการผลติ การแปรรปู  การตลาดระบบการผลติ การแปรรปู  การตลาด

• การรวมกลุม่ และจดัการองคก์ร



ความม ั�นคงทางอาหารในภาวะวกิฤต

• Climate Change
• ภยัพบิตั ิ นํ !าทว่ม ฝนแลง้



การจดัการ/ปรบัตวัภายใตว้กิฤต

• การปรบัระบบการผลติ  การปรบัฤดกูาล
ผลติ

• การคน้หาพนัธุข์า้ว พนัธุพ์ชืที�เหมาะสม
• การวจิยัและคน้ควา้ของชุมชน  ภายใตก้าร• การวจิยัและคน้ควา้ของชุมชน  ภายใตก้าร

เปลี�ยนแปลงของภมูอิากาศ



การเกดิขึ!นของการสรา้งอาหารของ
คนเมอืง

• คนเมอืงหนัมาสนใจเรื�องการปลกูผกักนิเอง
มากขึ!น
ปจัจยั -  ลดรายจา่ย

-  สขุภาพ-  สขุภาพ
-  ภาวะวกิฤต

ฯลฯ











ประเด็นสาํคญัที�ควรพจิารณา

1. การกาํหนดนโยบายความม ั�นคงทางอาหาร
และวางแผนการใชท้ี�ดนิโดยชุมชนทอ้งถิ�น 
โดยการสนบัสนนุของรฐั 

2. การพึ�งตนเองดา้นอาหารท ั!งระดบัชุมชน
และประเทศ และประเทศ 

3. การสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน กลุม่
เกษตรกร ในระบบหว่งโซอ่าหาร 

4. การควบคมุ และป้องกนัการผกูขาดระบบ
อาหาร



ประเด็นสาํคญัที�ควรพจิารณา

5. การฟื! นฟคูวามรูด้า้นอาหาร และการสรา้ง
ความรูใ้หมใ่นระบบอาหาร

6. ที�ดนิ และปจัจยัการผลติ มกีารกระจาย 
และใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเป็นเจา้ของอยา่งและใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเป็นเจา้ของอยา่ง
เป็นธรรม 

7. การสรา้งระบบเกษตรสําหรบัคนเมอืง และ
การพจิารณาเกษตรชานเมอืง ใหเ้ป็น
แหลง่อาหารใกลบ้า้น


