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สถานการณ์ความมันคงอาหารปี 2558

� วิกฤตนิิเวศ สิ" งแวดลอ้ม เชน่ หมอกควนัไฟป่าจากขา้วโพด ภาวะโลกรอ้น นํ0า
ทว่ม นํ0าแลง้ ความเสื" อมโทรมของที" ดิน ป่าไม ้ตน้นํ0า พนัธุพ์ืชและสตัวแ์ละอื"นๆ 
กระทบตอ่สภาวะความมั"นคงอาหารของเกษตรกร ชุมชนทอ้งถิ"น สงัคมไทย 
โดยเฉพาะกลุม่คนดอ้ยโอกาส 

� วิกฤตนิิเวศ โยงสูเ่ศรษฐกจิ และสงัคม มาจากหว่งโซเ่ศรษฐกจิอาหารที" ผูกขาด
โดยกลุม่ทุนขนาดใหญโ่ดยการเอื0อของรัฐที"ทาํลายนิเวศ ทรพัยากร แตผ่ลกั
ปัญหา ภาระ ใหแ้กเ่กษตรกรซึ" งยงัถูกกลา่วโทษวา่ทาํลายป่า สิ" งแวดลอ้ม เป็น
ปัญหาสงัคม

2558

วิกฤตนิิเวศ สิ" งแวดลอ้ม เชน่ หมอกควนัไฟป่าจากขา้วโพด ภาวะโลกรอ้น นํ0า
ทว่ม นํ0าแลง้ ความเสื" อมโทรมของที" ดิน ป่าไม ้ตน้นํ0า พนัธุพ์ืชและสตัวแ์ละอื"นๆ 
กระทบตอ่สภาวะความมั"นคงอาหารของเกษตรกร ชุมชนทอ้งถิ"น สงัคมไทย 

วิกฤตนิิเวศ โยงสูเ่ศรษฐกจิ และสงัคม มาจากหว่งโซเ่ศรษฐกจิอาหารที" ผูกขาด
โดยกลุม่ทุนขนาดใหญโ่ดยการเอื0อของรัฐที"ทาํลายนิเวศ ทรพัยากร แตผ่ลกั
ปัญหา ภาระ ใหแ้กเ่กษตรกรซึ" งยงัถูกกลา่วโทษวา่ทาํลายป่า สิ" งแวดลอ้ม เป็น



� การจดัสรรทรพัยากร และการจดัการอาหารถูกทาํใหเ้ป็น
เลือกปฏิบตัจิดัสรรนํ0า ที" ดิน พืชพนัธุ ์เอื0อผลประโยชน์ธุรกจิอาหารใหก้บั
ผลประโยชน์ที" เขา้ถึงอาํนาจรฐั ปัญหาความมั"นคงอาหารจึงเป็นปัญหาเรื" องผลประโยชน์ที" เขา้ถึงอาํนาจรฐั ปัญหาความมั"นคงอาหารจึงเป็นปัญหาเรื" อง
ความไมเ่ป็นธรรม

� ปัญหาความไมม่ั"นคงอาหารเกดิจากการขยายตวัของกลุม่ทุนที"กาํลงัผูกขาด
ทรพัยากร ปัจจยัการผลติ ชอ่งทางตลาด กาํกบันโยบายรัฐ ใหมุ้ง่เปิดเสรีการคา้ 
การลงทุน กลไกรัฐจึงเป็นสว่นหนึ" งของการเปิดใหทุ้นเขา้ผูกขาดระบบอาหารใน
นาม “การคา้เสรี”

และการจดัการอาหารถูกทาํใหเ้ป็นเรื" องการเมือง โดยรัฐ
พืชพนัธุ ์เอื0อผลประโยชน์ธุรกจิอาหารใหก้บักลุม่

ผลประโยชน์ที" เขา้ถึงอาํนาจรฐั ปัญหาความมั"นคงอาหารจึงเป็นปัญหาเรื" องผลประโยชน์ที" เขา้ถึงอาํนาจรฐั ปัญหาความมั"นคงอาหารจึงเป็นปัญหาเรื" อง

ปัญหาความไมม่ั"นคงอาหารเกดิจากการขยายตวัของกลุม่ทุนที"กาํลงัผูกขาด
ทรพัยากร ปัจจยัการผลติ ชอ่งทางตลาด กาํกบันโยบายรัฐ ใหมุ้ง่เปิดเสรีการคา้ 
การลงทุน กลไกรัฐจึงเป็นสว่นหนึ" งของการเปิดใหทุ้นเขา้ผูกขาดระบบอาหารใน



� รัฐปรับลดกฎเกณฑ ์กตกิาตา่งๆ ในการปกป้องความมั"นคงอาหารสาธารณะ 
หรือ “เปลือย” สิ" งคุม้กนัชวีิตประชาชนเพื" อเปิดเสรีใหก้ลุม่ทุน เชน่ การหา้มตดิ
ฉลากเตือนจเีอม็โอในสหรัฐ การผลกัดนัร่างพรบ.ฉลากเตือนจเีอม็โอในสหรัฐ การผลกัดนัร่างพรบ.
โอ 

� รัฐทุนนิยม ไมว่า่จะเป็นรัฐบาลเลือกตั0ง รัฐบาลคนชั0นกลาง รัฐบาลคนรากหญา้ 
หรือรัฐทหาร ลว้นเป็นผูก้ระทาํการเปิดเสรีแกก่ลุม่ทุนผา่นขอ้ตกลงทางการคา้ที"
บอ่นเซาะทาํลายความมั"นคงอาหารของสงัคม

รัฐปรับลดกฎเกณฑ ์กตกิาตา่งๆ ในการปกป้องความมั"นคงอาหารสาธารณะ 
สิ" งคุม้กนัชวีิตประชาชนเพื" อเปิดเสรีใหก้ลุม่ทุน เชน่ การหา้มตดิ

.ความปลอดภยัชวีภาพ จเีอม็.ความปลอดภยัชวีภาพ จเีอม็

รัฐทุนนิยม ไมว่า่จะเป็นรัฐบาลเลือกตั0ง รัฐบาลคนชั0นกลาง รัฐบาลคนรากหญา้ 
หรือรัฐทหาร ลว้นเป็นผูก้ระทาํการเปิดเสรีแกก่ลุม่ทุนผา่นขอ้ตกลงทางการคา้ที"



� ทศิทางทุนขา้มชาตสิรา้งเกณฑอ์าํนาจเหนือตลาด เหนือรัฐ และผนวกควบรวม
เศรษฐกจิจนครอบครองปัจจยัการผลติ เศรษฐกจิอาหารเกือบทั0งหมดตั0งแต่
ระดบัโลก ชาต ิสูท่อ้งถิ" น การคา้เสรีจึงไมใ่ชเ่สรี แตเ่ป็นโครงการผูกขาดอาํนาจระดบัโลก ชาต ิสูท่อ้งถิ" น การคา้เสรีจึงไมใ่ชเ่สรี แตเ่ป็นโครงการผูกขาดอาํนาจ
ของกลุม่ทุนและรัฐในฐานะกลไกทุนที" เกาะกระแสเสรีนิยมประชาธิปไตย

� ผลกระทบที" เกดิขึ0นคือ ระบบนิเวศถูกทาํลาย สิ" งแวดลอ้มเสื" อมโทรม จนชุมชน
เขา้ถึงอาหารไมไ่ด ้ผูบ้ริโภคไดร้ับอาหารที"ไมม่คีุณคา่ ไมป่ลอดภยั กระทบตอ่
สุขภาพ และปัญหาทั0งหมดนี0 ผลกัใหส้าธารณะรับผดิชอบ แตทุ่นไดป้ระโยชน์

ทศิทางทุนขา้มชาตสิรา้งเกณฑอ์าํนาจเหนือตลาด เหนือรัฐ และผนวกควบรวม
เศรษฐกจิจนครอบครองปัจจยัการผลติ เศรษฐกจิอาหารเกือบทั0งหมดตั0งแต่
ระดบัโลก ชาต ิสูท่อ้งถิ" น การคา้เสรีจึงไมใ่ชเ่สรี แตเ่ป็นโครงการผูกขาดอาํนาจระดบัโลก ชาต ิสูท่อ้งถิ" น การคา้เสรีจึงไมใ่ชเ่สรี แตเ่ป็นโครงการผูกขาดอาํนาจ
ของกลุม่ทุนและรัฐในฐานะกลไกทุนที" เกาะกระแสเสรีนิยมประชาธิปไตย

ผลกระทบที" เกดิขึ0นคือ ระบบนิเวศถูกทาํลาย สิ" งแวดลอ้มเสื" อมโทรม จนชุมชน
เขา้ถึงอาหารไมไ่ด ้ผูบ้ริโภคไดร้ับอาหารที"ไมม่คีุณคา่ ไมป่ลอดภยั กระทบตอ่
สุขภาพ และปัญหาทั0งหมดนี0 ผลกัใหส้าธารณะรับผดิชอบ แตทุ่นไดป้ระโยชน์



� ทรพัยากร เชน่ ที" ดิน นํ0า พนัธุพ์ืช ที" เป็นของสาธารณะที" ชุมชนเขา้ถึง หรือ
จดัการโดยระบบการจดัการร่วมของชุมชนไดถู้กปิดกั0นโดยอาํนาจรัฐผา่น
กฎหมาย และอาํนาจทุนผา่นระบบกรรมสิทธิ@  การทาํใหท้รพัยากรเป็นสินคา้ กฎหมาย และอาํนาจทุนผา่นระบบกรรมสิทธิ@  การทาํใหท้รพัยากรเป็นสินคา้ 

� กลไกตลาดทั0งปัจจยัการผลติ ประเภทสินคา้ ราคา ชอ่งทางตลาด ถูกผูกขาดจน
เกษตรกรและผูบ้ริโภคขาดอาํนาจตอ่รอง ไมส่ามารถเขา้ถึงอาหารที" เพยีงพอ 
เหมาะสม มคีุณคา่ ปลอดภยั และมศีกัดิ@ศรีได ้

ทรพัยากร เชน่ ที" ดิน นํ0า พนัธุพ์ืช ที" เป็นของสาธารณะที" ชุมชนเขา้ถึง หรือ
จดัการโดยระบบการจดัการร่วมของชุมชนไดถู้กปิดกั0นโดยอาํนาจรัฐผา่น
กฎหมาย และอาํนาจทุนผา่นระบบกรรมสิทธิ@  การทาํใหท้รพัยากรเป็นสินคา้ กฎหมาย และอาํนาจทุนผา่นระบบกรรมสิทธิ@  การทาํใหท้รพัยากรเป็นสินคา้ 

กลไกตลาดทั0งปัจจยัการผลติ ประเภทสินคา้ ราคา ชอ่งทางตลาด ถูกผูกขาดจน
เกษตรกรและผูบ้ริโภคขาดอาํนาจตอ่รอง ไมส่ามารถเขา้ถึงอาหารที" เพยีงพอ 



� เทคโนโลยใีหม ่เชน่ พืชตดัแตง่พนัธุกรรม ระบบทรัพยส์ินทางปัญญา กาํลงัถูก
ผลกัดนัโดยบรรษทัขา้มชาต ิในฐานะ “มา้ไมเ้มืองทรอย
ผูกขาดยิ" งขึ0นผูกขาดยิ" งขึ0น

เทคโนโลยใีหม ่เชน่ พืชตดัแตง่พนัธุกรรม ระบบทรัพยส์ินทางปัญญา กาํลงัถูก
มา้ไมเ้มืองทรอย” เพื" อนําทางสูก่าร



กระบวนการขยายอาํนาจครอบงาํความมันคงอาหารในลัทธิเสรี

นิยมใหม่

� กลุม่ทุนผลกัดนัผา่น “นายหนา้นักวิชาการ” ในสถาบนัการศึกษา และกลไกของ
รัฐ (ร่วมเอกชน)

� ใชว้ิธกีารลดัข ั0นตอน ปกปิด ผา่นการลอ็บบี0ผูน้ํา � ใชว้ิธกีารลดัข ั0นตอน ปกปิด ผา่นการลอ็บบี0ผูน้ํา 

� ขบัเคลื" อนดว้ยแรงผลกัดนัผลประโยชน์เฉพาะกลุม่

กระบวนการขยายอาํนาจครอบงาํความมันคงอาหารในลัทธิเสรี

ในสถาบนัการศึกษา และกลไกของ

ขบัเคลื" อนดว้ยแรงผลกัดนัผลประโยชน์เฉพาะกลุม่



� ใชเ้ครื" องมือสรา้งการผูกขาด เชน่ สิทธิบตัร เทคโนโลยจีเีอม็โอ ระบบเกษตร
พนัธะสญัญา ขอ้ตกลงการคา้เสรี เป็นตน้

� สรา้งสภาวะ “ตลาดเสรี” ปลอมๆ แตเ่นื0 อแทค้ือ เพิ" มอาํนาจการผูกขาด� สรา้งสภาวะ “ตลาดเสรี” ปลอมๆ แตเ่นื0 อแทค้ือ เพิ" มอาํนาจการผูกขาด

� สรา้งสภาวะการเขา้ถึงทรัพยากรเสรีใหแ้ทนที"ระบบการจดัการทรพัยากรร่วมของ
ชุมชนและสาธารณะ

ใชเ้ครื" องมือสรา้งการผูกขาด เชน่ สิทธิบตัร เทคโนโลยจีเีอม็โอ ระบบเกษตร

ปลอมๆ แตเ่นื0 อแทค้ือ เพิ" มอาํนาจการผูกขาดปลอมๆ แตเ่นื0 อแทค้ือ เพิ" มอาํนาจการผูกขาด

สรา้งสภาวะการเขา้ถึงทรัพยากรเสรีใหแ้ทนที"ระบบการจดัการทรพัยากรร่วมของ



� ลบเสน้แบง่ระหวา่งผลประโยชน์ “สาธารณะ” กบั 

� ผลกัภาระ ปัญหา ผลกระทบ สูชุ่มชนและสาธารณะโดยไมน่ํามาคาํนวณตน้ทุน
ที"ตอ้งรับผดิชอบที"ตอ้งรับผดิชอบ

กบั “สว่นตน”

ผลกัภาระ ปัญหา ผลกระทบ สูชุ่มชนและสาธารณะโดยไมน่ํามาคาํนวณตน้ทุน



� อา้งกตกิาสากลแบบเลือกปฏิบตั ิเชน่ ขอ้ตกลงการคา้เสรี แตเ่พกิเฉยหลกัสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน และอื"นๆ

� ทั0งหมดนี0 คือการละเมิดสิทธิประชาชน ปิดกั0นเสรีภาพ สลายความเป็นธรรม� ทั0งหมดนี0 คือการละเมิดสิทธิประชาชน ปิดกั0นเสรีภาพ สลายความเป็นธรรม

� เกดิสภาวะไมเ่ป็นประชาธิปไตย ในนามของการคา้เสรี โลกภาภิวตัน์

อา้งกตกิาสากลแบบเลือกปฏิบตั ิเชน่ ขอ้ตกลงการคา้เสรี แตเ่พกิเฉยหลกัสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเกษตรกร สิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน และอื"นๆ

ทั0งหมดนี0 คือการละเมิดสิทธิประชาชน ปิดกั0นเสรีภาพ สลายความเป็นธรรมทั0งหมดนี0 คือการละเมิดสิทธิประชาชน ปิดกั0นเสรีภาพ สลายความเป็นธรรม

เกดิสภาวะไมเ่ป็นประชาธิปไตย ในนามของการคา้เสรี โลกภาภิวตัน์



การลกุขึ �นสูข่องประชาชนเพื�อปกป้องความมั�นคงอาหาร

� เกดิขบวนการปกป้องนิเวศ ฐานทรพัยากร เชน่ เครือขา่ยป่าชุมชน ขบวนการ
ตอ่สูเ้รื" องที" ดิน ชุมชนจดัการนํ0า เกษตรกรที"ทาํเกษตรนิเวศ เกษตรอนิทรีย ์

� กจิกรรมสรา้งความมั"นคงอาหาร จดัการทรพัยากรโดยใชร้ะบบการจดัการร่วม� กจิกรรมสรา้งความมั"นคงอาหาร จดัการทรพัยากรโดยใชร้ะบบการจดัการร่วม
ของชุมชน “สิทธิชุมชน” เพื" อปกป้องสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชน ตอ่รอง
อาํนาจรัฐใหถ้อยเป็นไปที"ปรึกษา หรือสนับสนุนชุมชน 

การลกุขึ �นสูข่องประชาชนเพื�อปกป้องความมั�นคงอาหาร

เกดิขบวนการปกป้องนิเวศ ฐานทรพัยากร เชน่ เครือขา่ยป่าชุมชน ขบวนการ
ตอ่สูเ้รื" องที" ดิน ชุมชนจดัการนํ0า เกษตรกรที"ทาํเกษตรนิเวศ เกษตรอนิทรีย ์

กจิกรรมสรา้งความมั"นคงอาหาร จดัการทรพัยากรโดยใชร้ะบบการจดัการร่วมกจิกรรมสรา้งความมั"นคงอาหาร จดัการทรพัยากรโดยใชร้ะบบการจดัการร่วม
เพื" อปกป้องสิทธิมนุษยชนบนฐานชุมชน ตอ่รอง

อาํนาจรัฐใหถ้อยเป็นไปที"ปรึกษา หรือสนับสนุนชุมชน 



� อนุรักษพ์นัธุกรรมขา้วพื0นบา้น ทาํตลาดสเีขยีวระดบัทอ้งถิ"น สรา้งศูนยก์าร
เรียนรู ้พฒันาตวัชี0วดัความมั"นคงอาหาร

� ขบัเคลื" อนนโยบาย ตรวจสอบ คดัคา้นพืชตดัแตง่พนัธุกรรมผา่นร่าง พรบ� ขบัเคลื" อนนโยบาย ตรวจสอบ คดัคา้นพืชตดัแตง่พนัธุกรรมผา่นร่าง พรบ
ปลอดภยัทางชวีภาพ

อนุรักษพ์นัธุกรรมขา้วพื0นบา้น ทาํตลาดสเีขยีวระดบัทอ้งถิ"น สรา้งศูนยก์าร

ขบัเคลื" อนนโยบาย ตรวจสอบ คดัคา้นพืชตดัแตง่พนัธุกรรมผา่นร่าง พรบ.ความขบัเคลื" อนนโยบาย ตรวจสอบ คดัคา้นพืชตดัแตง่พนัธุกรรมผา่นร่าง พรบ.ความ



� ตอ่ตา้นกจิการคา้ปลกีขนาดใหญ ่โดยผลกัดนัร่างพรบ

� เสนอร่างกฎหมายที" ดินและทรัพยากร เชน่ พรบ.ธนาคารที" ดิน พรบ
ที" ดิน พรบ.ภาษีอตัรากา้วหนา้ที" ดิน และกองทุนยุตธิรรม พรบที" ดิน พรบ.ภาษีอตัรากา้วหนา้ที" ดิน และกองทุนยุตธิรรม พรบ
ตน้

ตอ่ตา้นกจิการคา้ปลกีขนาดใหญ ่โดยผลกัดนัร่างพรบ.การแขง่ขนัทางการคา้

ธนาคารที" ดิน พรบ.สิทธิชุมชน
ภาษีอตัรากา้วหนา้ที" ดิน และกองทุนยุตธิรรม พรบ.ทรัพยากรนํ0า เป็นภาษีอตัรากา้วหนา้ที" ดิน และกองทุนยุตธิรรม พรบ.ทรัพยากรนํ0า เป็น



ทศิทางอันท้าทายกับอนาคตความมันคงอาหาร

� วิกฤตสิิ" งแวดลอ้ม โลกรอ้น กาํลงัสรา้งความปั"นป่วนตอ่ระบบความมั"นคงอาหาร 
และกาํลงัเปลี"ยนภูมิทศัน์ความมั"นคงอาหารของโลก

� การเปลี"ยนแปลงภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรายยอ่ยกาํลงัถดถอยลง แตภ่าค� การเปลี"ยนแปลงภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรายยอ่ยกาํลงัถดถอยลง แตภ่าค
เกษตรขนาดใหญก่าํลงัเตบิโตขึ0น

� สงัคมเกษตรกรมผีูสู้งอายุมากขึ0น ขาดกาํลงัการผลติ กลายเป็นสงัคมผูบ้ริโภค 
(ที"ขาดอาํนาจในการเลือก)

ทศิทางอันท้าทายกับอนาคตความมันคงอาหาร

วิกฤตสิิ" งแวดลอ้ม โลกรอ้น กาํลงัสรา้งความปั"นป่วนตอ่ระบบความมั"นคงอาหาร 
และกาํลงัเปลี"ยนภูมิทศัน์ความมั"นคงอาหารของโลก

การเปลี"ยนแปลงภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรายยอ่ยกาํลงัถดถอยลง แตภ่าคการเปลี"ยนแปลงภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรายยอ่ยกาํลงัถดถอยลง แตภ่าค

สงัคมเกษตรกรมผีูสู้งอายุมากขึ0น ขาดกาํลงัการผลติ กลายเป็นสงัคมผูบ้ริโภค 



� สงัคมเมืองกาํลงัเพิ" มบทบาทจากผูบ้ริโภคมาเป็นผูผ้ลติมากขึ0น เกดิเกษตรในที" ร่ม 
หมายถึง อาํนาจการผลติกาํลงักระจาย เปลี"ยนมา การแบง่แยกเมือง ชนบทบน
ฐานการผลติอาหารจะเปลี"ยนไปฐานการผลติอาหารจะเปลี"ยนไป

� ธุรกจิอาหารเตบิโตสรา้งกาํไรมากกวา่ธุรกจิอื"นๆ ทาํใหป้ระเทศพฒันาแลว้ และ
กลุม่ธุรกจิหนัมาทาํธุรกจิดา้นอาหารมากขึ0น

สงัคมเมืองกาํลงัเพิ" มบทบาทจากผูบ้ริโภคมาเป็นผูผ้ลติมากขึ0น เกดิเกษตรในที" ร่ม 
หมายถึง อาํนาจการผลติกาํลงักระจาย เปลี"ยนมา การแบง่แยกเมือง ชนบทบน

ธุรกจิอาหารเตบิโตสรา้งกาํไรมากกวา่ธุรกจิอื"นๆ ทาํใหป้ระเทศพฒันาแลว้ และ



� นํามาสู ่การเขา้ครอบครองพื0นที"ผลติอาหารในประเทศตา่งๆ หรือสรา้งภูมิทศัน์
วิศวกรรม สรา้งพื0นที"อาหารในพื0นที"ที"ไมเ่คยผลติอาหาร

� เกดิภาวะ “จกัรวรรดินิยมยุคใหม”่ ในการเขา้ถึง ผูกขาดอาหารของโลก� เกดิภาวะ “จกัรวรรดินิยมยุคใหม”่ ในการเขา้ถึง ผูกขาดอาหารของโลก

นํามาสู ่การเขา้ครอบครองพื0นที"ผลติอาหารในประเทศตา่งๆ หรือสรา้งภูมิทศัน์
วิศวกรรม สรา้งพื0นที"อาหารในพื0นที"ที"ไมเ่คยผลติอาหาร

ในการเขา้ถึง ผูกขาดอาหารของโลกในการเขา้ถึง ผูกขาดอาหารของโลก



� ภาคเกษตรไมไ่ดด้าํรงอยูโ่ดดๆ แตเ่ป็นสว่นหนึ" งของเศรษฐกจิชวีภาพที" เตบิโต
รอบดา้น

� เกษตรนิเวศไดพ้สิูจน์ถึงความยั"งยืน ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม เป็น� เกษตรนิเวศไดพ้สิูจน์ถึงความยั"งยืน ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม เป็น
ทางออกทา่มกลางวิกฤตสิิ" งแวดลอ้ม พลงังาน เศรษฐกจิ

� ภายใตล้ทัธิเสรีนิยมใหม ่ระบบอาหารของโลกกาํลงัเขา้สูร่ะบบเผดจ็การอาหาร 
เกดิเป็นจกัรวรรดิ@นิยมอาหารยุคใหม ่ที"ประชาชนทั"วโลกกาํลงัตอ่ตา้นดว้ย 
“ประชาธิปไตยดา้นอาหาร” 

ภาคเกษตรไมไ่ดด้าํรงอยูโ่ดดๆ แตเ่ป็นสว่นหนึ" งของเศรษฐกจิชวีภาพที" เตบิโต

เกษตรนิเวศไดพ้สิูจน์ถึงความยั"งยืน ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม เป็นเกษตรนิเวศไดพ้สิูจน์ถึงความยั"งยืน ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม เป็น
ทางออกทา่มกลางวิกฤตสิิ" งแวดลอ้ม พลงังาน เศรษฐกจิ

ภายใตล้ทัธิเสรีนิยมใหม ่ระบบอาหารของโลกกาํลงัเขา้สูร่ะบบเผดจ็การอาหาร 
เกดิเป็นจกัรวรรดิ@นิยมอาหารยุคใหม ่ที"ประชาชนทั"วโลกกาํลงัตอ่ตา้นดว้ย 



ความหมาย ประชาธิปไตยทางอาหาร

� คือ อาํนาจในการไดอ้าหาร ที"มคีวามหลากหลายตามวฒันธรรม มคีุณคา่ 
ปลอดภยั และอยูใ่นมือของประชาชนไมว่า่ผูห้ญงิ ชาย ชุมชนทอ้งถิ"น กลุม่ชาติ
พนัธุ ์เกษตรกร แรงงาน ประชาชนในเมืองที"ไมไ่ดเ้กี"ยวกบัเกษตรกรรมอาหารพนัธุ ์เกษตรกร แรงงาน ประชาชนในเมืองที"ไมไ่ดเ้กี"ยวกบัเกษตรกรรมอาหาร

� คือ กระบวนการแสดงออกสิทธิในอาหาร ที"ไดร้ับการรับรองในฐานะสิทธิ
มนุษยชน

คือ อาํนาจในการไดอ้าหาร ที"มคีวามหลากหลายตามวฒันธรรม มคีุณคา่ 
ปลอดภยั และอยูใ่นมือของประชาชนไมว่า่ผูห้ญงิ ชาย ชุมชนทอ้งถิ"น กลุม่ชาติ
พนัธุ ์เกษตรกร แรงงาน ประชาชนในเมืองที"ไมไ่ดเ้กี"ยวกบัเกษตรกรรมอาหารพนัธุ ์เกษตรกร แรงงาน ประชาชนในเมืองที"ไมไ่ดเ้กี"ยวกบัเกษตรกรรมอาหาร

คือ กระบวนการแสดงออกสิทธิในอาหาร ที"ไดร้ับการรับรองในฐานะสิทธิ



� ระบบการจดัการอาหารตอ้งเป็นของประชาชน ประชาชนมคีวามตื" นตวั มสีว่น
ร่วมทั0งทรพัยากร ปัจจยัการผลติ เทคโนโลย ีการเขา้ถึงอาหาร ตลาด การ
กาํหนดมาตรฐานจดัการอาหาร การเขา้ถึงขอ้มูลและที"มาของอาหาร และกาํหนดมาตรฐานจดัการอาหาร การเขา้ถึงขอ้มูลและที"มาของอาหาร และ
นโยบายที" เกี"ยวกบัเกษตรกรรมและอาหาร

� คือ การตอ่สูอ้าํนาจเผดจ็การ ป้องกนัการผูกขาดอาหารนานาชนิด ปลดปลอ่ย
ประชาชนใหม้สีิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรมดา้นอาหาร

ระบบการจดัการอาหารตอ้งเป็นของประชาชน ประชาชนมคีวามตื" นตวั มสีว่น
ร่วมทั0งทรพัยากร ปัจจยัการผลติ เทคโนโลย ีการเขา้ถึงอาหาร ตลาด การ
กาํหนดมาตรฐานจดัการอาหาร การเขา้ถึงขอ้มูลและที"มาของอาหาร และกาํหนดมาตรฐานจดัการอาหาร การเขา้ถึงขอ้มูลและที"มาของอาหาร และ

คือ การตอ่สูอ้าํนาจเผดจ็การ ป้องกนัการผูกขาดอาหารนานาชนิด ปลดปลอ่ย
ประชาชนใหม้สีิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรมดา้นอาหาร



� คือ สิทธิมนุษยชนที"อยูบ่นความเป็นชุมชน ทั0งชุมชนนิเวศ การผลติ การบริโภค 
และอื"นๆ ตลอดหว่งโซอ่าหาร (ไมใ่ชส่ิทธิปัจเจกสุดขั0วที" ทุนขา้มชาตชิาตเิสนอ 
ซึ" งนําไปสูก่ารละเมิดสิทธิซึ" งกนั)ซึ" งนําไปสูก่ารละเมิดสิทธิซึ" งกนั)

� สรา้งประชาธิปไตยอาหารขา้มพรมแดน เป็นสว่นหนึ" งของขบวนการระดบัโลก
เพื" อตอ่ตา้นการครอบงาํของทุนโลกาภิวตัน์

คือ สิทธิมนุษยชนที"อยูบ่นความเป็นชุมชน ทั0งชุมชนนิเวศ การผลติ การบริโภค 
ไมใ่ชส่ิทธิปัจเจกสุดขั0วที" ทุนขา้มชาตชิาตเิสนอ 

สรา้งประชาธิปไตยอาหารขา้มพรมแดน เป็นสว่นหนึ" งของขบวนการระดบัโลก



ตวัชี &วัดพื &นทีทีมีประชาธิปไตยอาหาร

� ที"ไหนมปีระชาธิปไตย ที" นั"นมี

�อสิรภาพ ทางเลือก มคีวามเสมอภาค มคีวามรับผดิชอบร่วมกนั 

�มกีฎกตกิาที"มาจากประชาชน เป็นธรรม ผูค้นเคารพกฎกตกิา �มกีฎกตกิาที"มาจากประชาชน เป็นธรรม ผูค้นเคารพกฎกตกิา 

�เนน้ประโยชน์สว่นรวม ไมล่ะเมิดสิทธิกนั 

อสิรภาพ ทางเลือก มคีวามเสมอภาค มคีวามรับผดิชอบร่วมกนั 

มกีฎกตกิาที"มาจากประชาชน เป็นธรรม ผูค้นเคารพกฎกตกิา มกีฎกตกิาที"มาจากประชาชน เป็นธรรม ผูค้นเคารพกฎกตกิา 



�มกีารเกื0อหนุนคนดอ้ยโอกาสใหม้คีวามเทา่เทยีมกนัในสงัคม แตธ่าํรงไวซ้ึ" งความ
หลากหลาย 

�มกีารจดัการความขดัแยง้ดว้ยขอ้มูล ปัญญา สนัต ิและเป็นธรรม �มกีารจดัการความขดัแยง้ดว้ยขอ้มูล ปัญญา สนัต ิและเป็นธรรม 

�ประชาชนกาํหนด จดัการสาธารณะที"ตนเองเกี"ยวขอ้งโดยตรงมากที"สุด และมี
สว่นร่วมในนโยบายทุกระดบั 

� สงัคมไทยและสงัคมโลก มปีระชาธิปไตยดา้นอาหารหรือไม่

มกีารเกื0อหนุนคนดอ้ยโอกาสใหม้คีวามเทา่เทยีมกนัในสงัคม แตธ่าํรงไวซ้ึ" งความ

การจดัการความขดัแยง้ดว้ยขอ้มูล ปัญญา สนัต ิและเป็นธรรม การจดัการความขดัแยง้ดว้ยขอ้มูล ปัญญา สนัต ิและเป็นธรรม 

ประชาชนกาํหนด จดัการสาธารณะที"ตนเองเกี"ยวขอ้งโดยตรงมากที"สุด และมี

สงัคมไทยและสงัคมโลก มปีระชาธิปไตยดา้นอาหารหรือไม่



การกลับมาของสิทธิและประชาธิไตยอาหาร 

� แนวคดิ “สิทธิอาหาร” เกดิขึ0นภายหลงัสงครามโลกครั0งที"  
ทรพัยากรเสื" อมโทรม เศรษฐกจิตกตํ"า จึงเป็นที"มาแนวคดิสิทธิมนุษยชน 

�ในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 1948 

�กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในปี �กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในปี 
(พ.ศ.2509) ที"นิยามสิทธิอาหารไวช้ดัเจน

การกลับมาของสิทธิและประชาธิไตยอาหาร 

เกดิขึ0นภายหลงัสงครามโลกครั0งที"  2 ที"ชวีิตถูกทาํลาย 
ทรพัยากรเสื" อมโทรม เศรษฐกจิตกตํ"า จึงเป็นที"มาแนวคดิสิทธิมนุษยชน 

1948 (พ.ศ.2491) 

กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในปี 1966 กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในปี 1966 



� โลกทุนนิยมแกป้ัญหาความมั"นคงอาหารดว้ย “ปฏิวตัเิขยีว
(2511) แมจ้ะเพิ" มผลผลติอาหารไดม้าก แตก่ลบันําไปสูก่ารทาํลายตน้ทุน
นิเวศ เศรษฐกจิ สงัคม ของความมั"นคงอาหารของสงัคมโลกนิเวศ เศรษฐกจิ สงัคม ของความมั"นคงอาหารของสงัคมโลก

ปฏิวตัเิขยีว” ในปี 1968 
แมจ้ะเพิ" มผลผลติอาหารไดม้าก แตก่ลบันําไปสูก่ารทาํลายตน้ทุน

นิเวศ เศรษฐกจิ สงัคม ของความมั"นคงอาหารของสงัคมโลกนิเวศ เศรษฐกจิ สงัคม ของความมั"นคงอาหารของสงัคมโลก



� ดว้ยการแปรทรพัยากรเป็นสินคา้ การใชเ้ทคโนโลย ีปัจจยัการผลติที" ผูกขาด ผา่น
ระบบตลาดที"ผนัผวน ทาํใหเ้กดิวิกฤตอิาหารเป็นระลอก

� ทุนนิยมโลกไดจ้ดัภูมิทศัน์อาหารของโลกแบบพึ" งพาศูนยก์ลางทุนนิยม อาหาร� ทุนนิยมโลกไดจ้ดัภูมิทศัน์อาหารของโลกแบบพึ" งพาศูนยก์ลางทุนนิยม อาหาร
กลายเป็นธุรกจิการคา้ มากกวา่ประโยชน์สาธารณะ

 

ดว้ยการแปรทรพัยากรเป็นสินคา้ การใชเ้ทคโนโลย ีปัจจยัการผลติที" ผูกขาด ผา่น
ระลอก

ทุนนิยมโลกไดจ้ดัภูมิทศัน์อาหารของโลกแบบพึ" งพาศูนยก์ลางทุนนิยม อาหารทุนนิยมโลกไดจ้ดัภูมิทศัน์อาหารของโลกแบบพึ" งพาศูนยก์ลางทุนนิยม อาหาร
กลายเป็นธุรกจิการคา้ มากกวา่ประโยชน์สาธารณะ



� เอฟเอโอ นิยามความมั"นคงอาหาร ในปี 1974 
1996 (2539) ในภาวะที" ทุนนิยมโลกผูกขาดอาหารไปคอ่นโลก

� ความมั"นคงอาหารที"บอกแตเ่พยีงการไดอ้าหาร ไมบ่อกถึงที"มาอาหารวา่เป็น� ความมั"นคงอาหารที"บอกแตเ่พยีงการไดอ้าหาร ไมบ่อกถึงที"มาอาหารวา่เป็น
ธรรมหรือยั"งยืนหรือไม ่จึงเปิดชอ่งใหก้ลุม่ทุนเสรีนิยมใหมผ่ลกัดนัการคา้และเกง็
กาํไรอาหารของโลก

1974 และเกดิปฏิญญากรุงโรมปี 
ในภาวะที" ทุนนิยมโลกผูกขาดอาหารไปคอ่นโลก

ความมั"นคงอาหารที"บอกแตเ่พยีงการไดอ้าหาร ไมบ่อกถึงที"มาอาหารวา่เป็นความมั"นคงอาหารที"บอกแตเ่พยีงการไดอ้าหาร ไมบ่อกถึงที"มาอาหารวา่เป็น
ธรรมหรือยั"งยืนหรือไม ่จึงเปิดชอ่งใหก้ลุม่ทุนเสรีนิยมใหมผ่ลกัดนัการคา้และเกง็



� ความมั"นคงอาหารจากนโยบายบนสูล่า่ง ยงัถูกใชเ้ป็นเครื" องมือทางการเมืองของ
รัฐทุนนิยมในการรวมศูนยอ์าํนาจผา่นการจดัการจดัสรรทรพัยากร ควบคุม
ปัจจยัการผลติ กระจายผลประโยชน์ใหก้บัเครือขา่ยผลประโยชน์ สรา้งนโยบายปัจจยัการผลติ กระจายผลประโยชน์ใหก้บัเครือขา่ยผลประโยชน์ สรา้งนโยบาย
ประชานิยม (ที"ไมป่ลดปลอ่ย) ดา้นอาหาร 

� ความมั"นคงอาหารจากบนสูล่า่ง จึงไมใ่ชค่าํตอบ ไมส่รา้งประชาธิปไตย

ความมั"นคงอาหารจากนโยบายบนสูล่า่ง ยงัถูกใชเ้ป็นเครื" องมือทางการเมืองของ
รัฐทุนนิยมในการรวมศูนยอ์าํนาจผา่นการจดัการจดัสรรทรพัยากร ควบคุม
ปัจจยัการผลติ กระจายผลประโยชน์ใหก้บัเครือขา่ยผลประโยชน์ สรา้งนโยบายปัจจยัการผลติ กระจายผลประโยชน์ใหก้บัเครือขา่ยผลประโยชน์ สรา้งนโยบาย

ความมั"นคงอาหารจากบนสูล่า่ง จึงไมใ่ชค่าํตอบ ไมส่รา้งประชาธิปไตย



� ปี 1996 เครือขา่ยชาวนาโลก “เวยีคมัเปซิน่า” นิยาม 
ยืนยนัถึงอาํนาจของประชาชนตอ่อาหารเพื" อตอ่ตา้นทุนขา้ม

� ขบวนการความมั"นคงอาหารจากประชาชนรากหญา้ของไทย ไดผ้ลกัดนั สิทธิ� ขบวนการความมั"นคงอาหารจากประชาชนรากหญา้ของไทย ไดผ้ลกัดนั สิทธิ
ชุมชนตอ่ความมั"นคงอาหาร สิทธิเกษตรกรและสิทธิผูบ้ริโภคในหว่งโซอ่าหาร 
ตอ่ตา้นอาํนาจผูกขาดของรัฐ และทุน เพื" อยืนยนัถึงหลกัการสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเป็นธรรม

นิยาม “อธิปไตยอาหาร” เพื" อ
ยืนยนัถึงอาํนาจของประชาชนตอ่อาหารเพื" อตอ่ตา้นทุนขา้มชาติ

ขบวนการความมั"นคงอาหารจากประชาชนรากหญา้ของไทย ไดผ้ลกัดนั สิทธิขบวนการความมั"นคงอาหารจากประชาชนรากหญา้ของไทย ไดผ้ลกัดนั สิทธิ
ชุมชนตอ่ความมั"นคงอาหาร สิทธิเกษตรกรและสิทธิผูบ้ริโภคในหว่งโซอ่าหาร 
ตอ่ตา้นอาํนาจผูกขาดของรัฐ และทุน เพื" อยืนยนัถึงหลกัการสิทธิ เสรีภาพ และ



� ประชาธิปไตยอาหารที"ขบวนการนิยาม คือ การจดัความสมัพนัธอ์าํนาจตลอด
หว่งโซอ่าหาร เพื" อใหอ้าํนาจการจดัการอาหารเป็นของสาธารณะ เป็นของ
ประชาชนทุกหมูเ่หลา่ สรา้งหลกัประกนัสิทธิดา้นอาหารใหแ้กชุ่มชนและประชาชนทุกหมูเ่หลา่ สรา้งหลกัประกนัสิทธิดา้นอาหารใหแ้กชุ่มชนและ
ประชาชน และสรา้งทางเลือกที" นําไปสูก่ารกอบกูว้ิกฤตโิลกดา้นนิเวศ เศรษฐกจิ 
และสงัคม

ประชาธิปไตยอาหารที"ขบวนการนิยาม คือ การจดัความสมัพนัธอ์าํนาจตลอด
หว่งโซอ่าหาร เพื" อใหอ้าํนาจการจดัการอาหารเป็นของสาธารณะ เป็นของ
ประชาชนทุกหมูเ่หลา่ สรา้งหลกัประกนัสิทธิดา้นอาหารใหแ้กชุ่มชนและประชาชนทุกหมูเ่หลา่ สรา้งหลกัประกนัสิทธิดา้นอาหารใหแ้กชุ่มชนและ
ประชาชน และสรา้งทางเลือกที" นําไปสูก่ารกอบกูว้ิกฤตโิลกดา้นนิเวศ เศรษฐกจิ 



� ผา่นปฏิบตักิารปกป้องฐานทรัพยากร สรา้งระบบการจดัการทรพัยากรที"ย ั"งยืน 
ระบบการผลติที" พึ" งเองและมปีระสิทธิภาพ ระบบตลาดที"มทีางเลือกและเป็นธรรม 
บนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรมบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรม

ผา่นปฏิบตักิารปกป้องฐานทรัพยากร สรา้งระบบการจดัการทรพัยากรที"ย ั"งยืน 
ระบบการผลติที" พึ" งเองและมปีระสิทธิภาพ ระบบตลาดที"มทีางเลือกและเป็นธรรม 
บนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรมบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันธรรม



� ทศิทางแหง่ความสาํเร็จอยูท่ี"การเชื" อมโยงพลงัของผูค้นตา่งๆ ในหว่งโซอ่าหาร 
สรา้งนวตกรรมใหมท่ี"ตอบรับการเปลี"ยนแปลง ปลดปลอ่ยตนเองและสงัคมออก
จากโครงสรา้งความรุนแรงในดา้นอาหาร และสรา้งกลไกเชงิสถาบนัของการจากโครงสรา้งความรุนแรงในดา้นอาหาร และสรา้งกลไกเชงิสถาบนัของการ
สรา้งความมั"นคงอาหารที"ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอยา่งแทจ้ริง

ทศิทางแหง่ความสาํเร็จอยูท่ี"การเชื" อมโยงพลงัของผูค้นตา่งๆ ในหว่งโซอ่าหาร 
สรา้งนวตกรรมใหมท่ี"ตอบรับการเปลี"ยนแปลง ปลดปลอ่ยตนเองและสงัคมออก
จากโครงสรา้งความรุนแรงในดา้นอาหาร และสรา้งกลไกเชงิสถาบนัของการจากโครงสรา้งความรุนแรงในดา้นอาหาร และสรา้งกลไกเชงิสถาบนัของการ
สรา้งความมั"นคงอาหารที"ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอยา่งแทจ้ริง


