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จับตาพืชอาหาร-พลังงาน

เปิดศึกชิงพื้นที่เกษตรกรรม



	 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	:	“การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับ 
การจัดการความมั่นคงทางอาหาร	จังหวัดสงขลา	โดยวิวัฒน์	ฤทธิมา	และ 
เอกพงศ์	 ศรทอง”	 ได้นำาเสนอรายงานเรื่อง	 ความมั่นคงทางอาหาร	 มู่งสู่
นโยบายสาธารณะ	 โดยมีเนื้อหาสำาคัญในการมองอนาคตของชีวิตที่ยั่งยืน	
ซึ่งขึ้นอยู่กับความมั่งคงทางอาหาร	
	 กล่าวยอ้นถงึ	พฒันาการทางประวตัศิาสตรข์องมนษุยชาตทิีส่ว่นหนึง่
คอืการพยายามทำาใหป้ริมาณอาหารพอเพียงกับจำานวนประชากร	เห็นไดจ้าก
การเปลี่ยนผ่านจากสังคมวัฒนธรรมล่าสัตว์มาเป็นสังคมเกษตรกรรม	
	 หลงัจากยคุปฏวิตัทิางเกษตรกรรม	มอีาหารเพยีงพอตอ่การดำารงชีวิต
กเ็กดิเมอืงขึน้พรอ้มกบัวฒันธรรมการผลติอาหาร	ในชว่งทีม่นษุยห์นัมาทำาการ
เกษตรกรรมผลติอาหารนัน้	พ้ืนท่ีอดุมสมบรูณ์ผลิตอาหารจงึเปน็ทีห่มายปอง	
เกิดระบบการถือครองที่ดิน	 และเมื่อปริมาณอาหารเพิ่มมีการแลกเปลี่ยน 
ซื้อขายขึ้นเกิดการค้า	
	 ยคุการปฏิวตัอิตุสาหกรรม	อาหารถกูผลติมากเกนิความตอ้งการของ
ประชากร	 ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เกิดมลพิษต่อดินและน้ำา	 นายทุน 
ท่ีเน้นการทำากำาไรจากระบบผลิตขนาดใหญ่	 เน้นใช้วัตถุดิบราคาถูกแต่ขาย 
ในราคาแพง	กดขี่แรงงงานทำาให้เกิดการเข้าถึงอาหารเริ่มมีปัญหา	
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	 ต่อมาเมื่อมีนวัตกรรมใหม่ๆ	 การผลิตอาหารจึงเป็นเรื่องของ
วทิยาศาสตร	์มกีารสงัเคราะหส์ารเคมเีพือ่ชว่ยในการถนอมอาหาร	การจดัเกบ็ 
อาหาร	มีการตัดต่อพนัธกุรรมเพ่ือทำาใหพื้ชนัน้ออกผลผลติและทนทานตอ่โรค
พลโลกกำาลงัถกูขบัเคลือ่นดว้ยอาหาร	แตน่อ้ยคนทีจ่ะรูว่้ากำาลังเขา้สูย่คุทีต่อ้ง 
เผชิญกับการสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร	 เนื่องจากจำานวนประชากรของ 
โลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	7,000	เป็น	8,000	ล้านคนในอีกสิบปีข้างหน้า 
ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรที่กำาลังสูญเสียความอุดมบูรณ์ปริมาณอาหารขาด
ความสมดุลต่อจำานวนประชากร	

กระแสอาหารโลก
	 การศึกษาวิจัยจากหลายองค์กร	พบภาวะการแคลนอาหาร	ได้ส่งผล 
กระทบต่อมนุษย์ด้านต่างๆ	 เช่นการตายในวัยเด็ก	 เด็กเข้าถึงระบบการ 
ศึกษาช้า	 ทำาลายสุขอนามัยสตรี	 ภาวะการแท้งบุตรของสตรีขณะตั้งครรภ์	
บั่นทอนระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์	การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก
เกิดการแย่งชิงทรัพยากรกระท่ังผลักดันมนุษย์แสวงหาวิทยาการความรู้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่อย่างเร่งรีบ	 จนมิได้ศึกษาผลกระทบของ
อย่างรอบด้าน	 เมื่อนำามาใช้ในระบบเกษตรกรรม	 ยิ่งสร้างความเสียหาย 
ในระยะยาว
	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 แบ่งความ
หมายด้านความมั่นคงอาหารออกเป็น	4	มิติ
	 -	ความพอเพียงของปริมาณอาหาร	(Availability)	
	 -	ความเข้าถึง	(Access)
	 -	การใช้ประโยชน์	(Utilization)	
	 -	เสถียรภาพ	(stability)	

3เปิดศึกชิงพื้นที ่เกษตรกรรม



	 ปัญหาสถานการณ์ด้านอาหารท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มักอยู่ในประเทศ
กำาลังพัฒนา	 ประชากรอยู่ในภาวะทุพโภชนา	 อันเป็นผลจากภัยธรรมชาติ	
และประชากรขาดโอกาสที่จะเข้าถึงอาหาร	
	 การเข้าถึงอาหารคือ	 การที่ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อาหารโดยการผลิตเองในครัวเรือนหรือซื้อมาบริโภค	 ซึ่งการที่ประเทศหนึ่ง
มีอาหารในภาพรวมเพียงพอไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะมี
อาหารบริโภคอย่างเพียงพอ	ถ้าหากปัญหาความยากจนยังคงมีอยู่
	 ในขณะที่อาหารมีราคาแพงขึ้น	 ประชาชนบางส่วนอาจขาดแคลน
อาหารบริโภคได้	 ซึ่งรูปแบบการเข้าถึงอาหารมีปัญหาสำาคัญอย่างน้อย 
2	รูปแบบ	
	 ประการแรก	 ประชาชนมีเงินท่ีจะสามารถซื้ออาหารได้	 แต่อาหาร 
มีไม่เพียงพอ	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้ว	
	 ประการทีส่อง	ประชาชนไมม่เีงนิทีจ่ะสามารถซือ้อาหารไดแ้มม้อีาหาร
ที่ผลิตเพียงพอ	ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับประเทศกำาลังพัฒนา
	 ปัญหาทั้งสองรูปแบบที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับทั้งกระบวนการ
ผลิตอาหารและปัญหาการเข้าถึงอาหารของประชาชน	 งานของ	 Pingali	
and	Stringer	เรื่อง	Food	Security	and	Agricultural	Production	in	
Low-Income	Food-Deficit	Countries:	10	years	after	the	Uruguay	
Round	 ชี้ให้เห็นว่าความไม่มีประสิทธิภาพของการเข้าถึงอาหารทำาให้เกิด
ภาวะความอดอยาก	 ประเทศมีอาหารในภาพรวมเพียงพอไม่ได้เป็นสิ่งที่จะ 
รับประกันได้ว่าประชาชนทุกคนจะมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ	โดยเฉพาะ
ถ้าหากประชาชนมีรายได้น้อยแต่อาหารมีราคาแพง	 หรือภาครัฐไม่มีระบบ
บริหารจัดการด้านสวัสดิการที่ดี
	 ช่วงทศวรรษที่	 1990	 แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารได้
ครอบคลมุไปถงึเรือ่งคณุคา่ของอาหาร	โภชนาการ	ความปลอดภยัและความ
สมดุลทางอาหาร	 โดยนักวิชาการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้หันมาให้ความ
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สำาคญัในเรือ่งการบรโิภคอาหารอยา่งเปน็ประโยชน	์ถกูสขุลกัษณะ	มคุีณภาพ
และความปลอดภัย	เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรโลก	
	 แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนาจากความแตกต่าง 
ด้านแนวคิดทางการมองปัญหา	 ทั้งกายภาพ	 ทางเศรษฐกิจ	 การเมืองและ
สังคม	 โดยทุกฝ่ายต้องแก้ปัญหาในทุกระดับในเชิงโครงสร้างและความ
ต้องการ	 ระบุเป้าหมายของแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องกระบวน 
การผลิต	การเข้าถึงอาหาร	และความปลอดภัยทางอาหาร	
	 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 ได้กล่าวถึงมาตรฐาน	
ความมั่นคงด้านอาหาร	 ให้คำานิยามว่า	 “การมีอาหารเพียงพอ	 ตลอดเวลา	
และบุคคลสามารถเข้าถึงอาหารได้	 ซึ่งอาหารนั้นเพียงพอต่อความต้องการ 
ทางโภชนาการทั้งในแง่	 ปริมาณ	 คุณภาพ	 และความหลากหลาย	 และ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบุคคลนั้น”	
	 คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ	ได้ออกความเห็นทั่วไปที่	12	กล่าวถึงแนวทางเพื่อเป็นหลัก
ประกัน	“สิทธิในการได้รับอาหาร”	ว่า	“บุคคลได้รับอาหารอย่างเพียงพอกับ 
ความต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือจะสนองความต้องการทาง
โภชนาการ	โดยปลอดจากสารพิษและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของตน	และ
บุคคลสามารถเข้าถึงอาหารทั้งทางเศรษฐกิจและกายภาพ	อย่างยั่งยืน”	
	 มาตรการเพื่อประกันสิทธิด้านอาหารทั้งในระดับระหว่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพหุภาคี	ภูมิภาค	ทวิภาคี	รวมถึงมาตรการประกันสิทธิ
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ด้านอาหารภายในประเทศ	 ยังขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลเนื่องจาก
มีปัญหาและอุปสรรคจากหลายปัจจัย	 ต้องอาศัยการแก้ปัญหาร่วมกันของ
ประชาคมระหว่างประเทศ	 จะอาศัยเพียงการดำาเนินมาตรการของรัฐใด 
รัฐหนึ่ง	หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง	คงสำาเร็จได้ยาก
	 การแก้ไขปัญหาที่ถือเป็นวาระโลก	ต้องอาศัยเจตจำานงทางการเมือง
ที่แรงกล้า	 การมีส่วนร่วมของประชาชน	 รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ 
ที่เพียงพอเพื่อสนองต่อมาตรการต่างๆ	 ที่จะนำามาต่อสู้กับปัญหาความไม่
มั่นคงด้านอาหารประชากรโลก

แนวคิดความมั่นคงอาหารของไทย
	 การดำาเนินนโยบายของไทยเองอาจมีส่วนผลักให้ไทยตกอยู่ในฐานะ
ทีข่าดแคลนอาหารในอนาคต	โดยเฉพาะเรือ่งการสง่เสรมิการสง่ออกมากกว่า
การส่งเสริมตลาดภายในประเทศ	หรือการส่งเสริมการเปลี่ยนพื้นที่จากปลูก
พืชที่เป็นอาหารกับพืชพลังงาน	
	 ที่ผ่านมา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเล็งเห็นความสำาคัญปัญหาความ
มั่นคงทางอาหาร	 จึงได้ออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	
พ.ศ.2551	 ให้มี	 “คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ”	 เป็นองค์กรหลักในการ
ดำาเนินการ
	 พ.ร.บ	 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	 พ.ศ.2551	 กำาหนดอำานาจ
หน้าที่ให้กับคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	 สามารถเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร	 ความปลอดภัยด้านอาหาร	 ความมั่นคง 
ด้านอาหาร	 และอาหารศึกษา	 รวมท้ังจัดทำาแผนและระบบเตือนภัยด้าน
อาหารเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	
	 จัดให้มี	 หรือส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร	 ความปลอดภัยด้านอาหาร 
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ความมั่นคงด้านอาหาร	 และอาหารศึกษา	 เพ่ือให้เกิดการดำาเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
	 กรณเีกิดภยัพบิตั	ิสาธารณภยั	หรอืการกอ่การรา้ยอันเกีย่วเนือ่งจาก
อาหาร	 อันเป็นภัยที่ร้ายแรงและฉุกเฉินทางคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	
สามารถให้คำาแนะนำากับนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ	และประกาศกำาหนดให้เขต
พื้นทีใ่ดเปน็เขตพื้นทีท่ีจ่ำาเปน็ตอ้งสงวนไวเ้พื่อประโยชนด์า้นความมั่นคงดา้น
อาหารเป็นการชั่วคราว	
	 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	 ยังมีอำานาจให้ความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ	 ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	 ยังกำากับดูแล	
ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์	อำานวยการ	
แก้ไขปัญหา	 รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงาน 
ของส่วนราชการต่างๆ	 ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละ 
หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอาหาร	 ความปลอดภัยด้านอาหาร	
ความมั่นคงด้านอาหาร	และอาหารศึกษา	
	 ขณะเดียวกันเราพบว่า	หลายทศวรรษที่ผ่านมายุทธศาสตร์ประเทศ 
ไทยให้ความสำาคัญผลผลิตมวลรวมหรือ	 GDP	 ส่งผลบทบาทภาคเกษตร 
เริม่ลดลง	ทำาใหศั้กยภาพการผลติลดลง	ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ	ประเทศ 
ไทยตกในฐานะสูญเสียความมั่งคงทางอาหาร	
	 นโยบายพฒันาและสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนจากพชื	ทำาใหต้อ้ง 
เปลี่ยนพ้ืนที่การเกษตรอาหารมาเพื่อปลูกพืชพลังงาน	 เช่น	 มันสำาปะหลัง	
อ้อย	 และปาล์มน้ำามัน	 รัฐบาลต้องวางยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงานไปพร้อมกัน	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่	 11	 ระบุถึงการสร้างฐานภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเกษตรกรมี 
รายได้ที่มั่นคง	 สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ	 มีคุณภาพควบคู่ไปกับการ
พัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชที่เพียงพอ	 ตั้งเป้าหมาย	 เพิ่มสัดส่วนมูลค่า
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ำากว่าร้อยละ	16.0	ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ	
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	 ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจะต้องเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด	 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้า
เกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง	 โดยเพิ่มพื้นที่การทำาเกษตรกรรมยั่งยืน 
อยา่งนอ้ย	รอ้ยละ	5.0	ตอ่ป	ีรวมท้ังผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถงึอาหารทีม่คีณุคา่
ทางโภชนาการ	และปลอดภยัไดอ้ยา่งท่ัวถงึในราคาทีเ่หมาะสมและเปน็ธรรม	
	 ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีหลักประกันที่มั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้	 มีความสามารถในการชำาระหนี้สินเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่
เขา้สูภ่าคเกษตรอยา่งตอ่เนือ่ง	ครอบครวัเกษตรกรเองกส็ามารถพึง่พาตนเอง
ทางอาหารจากไร่นาได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	50.0	ในปี	2559	เกษตรกรและ
ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
	 ความม่ันคงทางพลงังาน	รฐับาลตอ้งการเพิม่ปรมิาณการผลติพลงังาน
ทดแทนจากพืชพลังงาน	 ได้แก่	 เอทานอล	 และไบโอดีเซล	 ในปี	 2559 
ไม่น้อยกว่า	 6.2	และ	3.6	ล้านลิตรต่อวัน	ตามลำาดับ	และเพิ่มผลผลิต
พลังงานไฟฟ้า	 และพลังความร้อนจากชีวมวล	 ก๊าซชีวภาพ	 ของเสียจาก 
ครัวเรือน	 วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร	 และอุตสาหกรรมเกษตร	 ไม่น้อย
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กว่า	3,440	เมกะวัตต์	และ	5,564	พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ	ในปี	2559 
ตามลำาดับ	และส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
	 ทั้งนี้	 การวางแผนเพื่อเพิ่มปริมาณพืชพลังงานให้เพียงพอนั้นมีอยู่ 
2	แนวทางหลกั	ประการแรกคอืการขยายพืน้ทีป่ลูกใหเ้พิม่ขึน้	โดยระมดัระวัง
ในการขยายพื้นที่ปลูกที่ไม่ควรเข้าไปปลูกพื้นที่แหล่งปลูกพืชอาหารหลัก	
	 ประการทีส่อง	พฒันาเพิม่ผลผลติตอ่พืน้ทีใ่หส้งูขึน้โดยใช้เทคโนโลยี
ต่างๆเข้ามาบูรณาการ	
	 เกีย่วกบัประเดน็นีใ้นภาพรวม	มกีารมองวา่ภาครฐัควรตอ้งเรง่ในการ
จัดโซนนิ่งการปลูกพืชทั้งอาหารและพลังงานให้ชัดเจน	เพื่อสร้างให้ไทยเป็น
ประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร	
 
ความมั่นคงทางอาหาร: ความมั่นคงของชีวิต
	 ประเทศไทยเตรียมพร้อมพอสมควรในการต่อสู้ปัญหาความมั่นคง 
ทางอาหาร	หากมองผ่านพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	และ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 ที่เน้นเร่ืองความม่ันคงทาง 
อาหารและพลังงานของประเทศ	
	 การวางนโยบายของรัฐ	มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น 
รากฐานการผลติทางการเกษตรใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื	การรกัษา	ปอ้งการและ
คุ้มครองพืน้ทีท่ีมี่ศกัยภาพทางการเกษตรและสนบัสนนุใหเ้กษตรกรรายยอ่ย 
มีที่ดินที่เป็นของตนเอง	หรือมีสิทธิทำากินในที่ดิน	เร่งรัดให้มีการจัดซื้อที่ดิน
จากเอกชนมาดำาเนนิการปฏริปูเพือ่เกษตรกรรม	เรง่รดัการจัดใหม้อีงค์กรและ
ระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร
	 การฟื้นฟูคุณภาพท่ีดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว	 พัฒนาทรัพยากร	
ธรรมชาติที่เป็นฐานผลิตทางการเกษตร	 ท้ังการฟื้นฟูคุณภาพดินและการ
บริหารจดัการน้ำาอยา่งบรูณาการและการเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้้ำาภาคเกษตร
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ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน	
	 รัฐควรมองเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตทางการเกษตร	
โดยมุ่งเน้นไปยังปัจจัยเรื่องการวิจัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน	 สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่	 เพราะพืชแต่ละชนิดมีต้องการสภาพอากาศและ
ดินที่ต่างกัน	 ส่งเสริมการผลิตท่ีคงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ	 และพัฒนา
เสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ	ที่เหมาะสมทางการ
เกษตร	 รวมทั้งการควบคุมและกำากับดูแลการนำาเข้าและใช้สารเคมีทางการ
เกษตรที่ได้มาตรฐาน	ปรับปรุงบริการขึ้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง	
	 เมือ่กระบวนการผลติมปีระสทิธภิาพ	ควรสรา้งความตอ่เนือ่งโดยเพิม่
มูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต	สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร	 อาหารและพลังงาน	 ผลักดันสถาบัน
การศกึษาในพืน้ทีเ่ขา้มารว่มทำาการศกึษาวจิยักบัภาคเอกชน	ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	การใชเ้ทคโนโลยีทีล่ดตน้ทนุการผลติอยา่ง
ยั่งยืน	การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร	รัฐจึงจำาเป็น
ต้องพัฒนาระบบการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดข้องเกษตรใหม้คีวามมัน่คง 
เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร	 ส่งเสริมระบบการทำางาน
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ยกระดับ
คณุภาพชวีติและความเปน็อยูข่องเกษตรกรใหด้ขีึน้	สรา้งแรงจงูใจใหเ้ยาวชน	
หรือเกษตรกรรุ่นใหม่	 และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 
พัฒนาสถาบันเกษตร	 สหกรณ์	 และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุน
พึง่พาตนเองของเกษตรกรไดอ้ยา่งแท้จรงิ	และสง่เสรมิใหไ้ทยเปน็ศนูยก์ลาง
ในการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

10 จับตาพืชอาหาร-พลังงาน



	 ความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชวีภาพในระดบัครวัเรอืน
และชุมชน	ควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้	และมีการปลูกป่าโดยชุมชน
และเพือ่นชมุชนเพิม่ขึน้	สง่เสรมิใหเ้กษตรทำาการเกษตรด้วยระบบการเกษตร
กรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหาร	 ศึกษา 
รูปแบบต่อเนื่องและทั่วถึง	 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการ
บริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน	 ส่งเสริมการนำา
วัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมา
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน	 สนับสนุนการ 
ผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน	 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกร
และชุมชนอย่างเป็นระบบ	
	 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพ	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข็มแข็งภาคเกษตร	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติพลงังานจากพชืพลงังาน	จดัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการ 
สินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ	จัดให้มีกลไก
การกำากบัดแูล	โครงสรา้งราคาของพลงังานชวีภาพ	และปลกูจติสำานกึในการ 
ใชพ้ลงังานชวีภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ในเรือ่งการปรบัระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน	 สนับสนุน
บทบาทของเกษตรกรในระดับฐานล่าง	พัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและ
ผู้นำาชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางและวางแผนการผลิต
ทางการเกษตร	ปรบักระบวนการทำางานของหนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ ี
ความร่วมมือและบูรณาการการทำางานอย่างจริงจัง	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต	 การตลาด	 ไปจนถึงการ
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บริโภคให้มีความถูกต้อง	และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
การเกษตรเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านพหุภาคีและทิวภาคีด้วย	

การขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ
	 แม้นโยบายเรือ่งความมัน่คงทางทรพัยากรธรรมชาตถิกูใหค้วามสำาคญั
จากภาครัฐตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่	 4	 (2520-2540)	
เพราะความรุนแรงของปัญหาการทำาลายธรรมชาติในทศวรรษที่	 2520 
พรอ้มการตืน่ตวัดา้นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทย
ทีเ่กดิจากภายหลงัการประชมุสุดยอดดา้นส่ิงแวดลอ้มโลก	(Earth	Summit)	
ที่ประเทศบราซิลในปี	พ.ศ.2535	
	 ต่อมาในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10	 นับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้คำาว่า	
“ทรัพยากร”	 โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชวีภาพและการสรา้งความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม	ใหค้วาม 
สำาคัญต่อฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งยังมีความอุดม
สมบรูณอ์ยู่มากในประเทศไทย	จนมกีารพดูถงึ	“ฐานทรพัยากรธรรมอาหาร”	
ในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ที่มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อนำาไปสู่การออก
นโยบายสาธารณะ	ซ่ึงมทิีศทางสอดคลอ้งกบัแนวคดิฐานทรพัยากรธรรมชาต	ิ
นโยบายด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน	 และนโยบายการตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียง	 เป็นนโยบายที่มีเนื้อหาเป็นไปในทางท่ีเกื้อหนุนกับแนวคิดสิทธิต่อ 

12



อาหาร	ความมัน่คงทางอาหาร	รวมท้ังสทิธอิธปิไตยทางอาหาร	ขณะเดยีวกนั
ยังมีนโยบายที่มีฐานแนวคิดและเนื้อหาที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา
และผลักดนัแนวคดิฐานทรพัยากรไดแ้ก	่นโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก	นโยบาย
ด้านสิง่มชีวีติตดัแตง่พันธกุรรม	นโยบายดา้นการจดัทำาเขตการคา้เสร	ี(FTA)	
นโยบายในกลุ่มนี้นับเป็นนโยบายที่เป็นกระแสหลัก	 ได้รับการสนับสนุน 
จากภาคการเมืองและภาคราชการมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายใน
กลุ่มแรก	
	 แม้ว่าในนโยบายระดับต่างๆ	 อาจจะมีเนื้อหากล่าวถึงแนวคิดเร่ือง
ความมั่นคงทางอาหารหรือสิทธิต่ออาหารอยู่	แต่ไม่ได้หมายความว่า	ในทาง
ปฏิบัติจะก่อให้เกิดผลอย่างเดียวกัน	
	 สถานการณด์า้นนโยบายยงัคงมกีระแสหลกัทีอ่ยูภ่ายใตแ้นวคดิระบบ
เศรษฐกิจเสรีใหม่	 (Neo-liberalish)	 ยึดถือระบบการค้าเสรี	 กลไกตลาด	
การเติบโตของการส่งออก	 จำากัดและลดอำานาจอธิปไตยของรัฐ	 เชื่อมั่นว่า
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีหมจ่ะแกไ้ขจดัการปญัหาทกุอยา่งได	้ในขณะที ่
มีการพัฒนาและการเติบโตของแนวคิดท่ีเป็นทางเลือกใหม่เกิดขึ้น	 มีพื้นที่ 
ทางนโยบายที่เป็นโอกาสอยู่พอสมควร	 แต่ยังอยู่ในระยะที่ต้องปะทะต่อสู้ 
ทั้งในระดับแนวคิดและระดับปฏิบัติอีกมาก	
	 การดำาเนินนโยบายสาธารณะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับ
นโยบายในเชิงภาพรวม	ทั้งเรื่องสิทธิอาหาร	ความมั่นคงทางอาหารและสิทธิ
อธิปไตยทางอาหาร	
	 การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมและการผลิตไปสู่ทิศทางการผลิต
ในระบบเชิงเดี่ยว	 (ทั้งในกรณีพืชและสัตว์)	มากขึ้น	ตามนโยบายเรื่องการ
เปิดเสรีด้านการค้าการบริหารและการลงทุน	ที่มุ่งเน้นเป้าหมายการขยายตัว
ด้านส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์	การเกษตร	
	 การแปลงฐานทรัพยากรทุกประเภทให้กลายเป็นสินค้าที่สามารถ 
ซือ้ขายไดใ้นระยะตลาด	โดยเฉพาะในกรณีทรพัยากรน้ำา	ทรพัยากรทางทะเล
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และการประมง	ทรัพยากรพนัธกุรรมพชื	สตัว์และจลุนิทรยี	์อาศยัตลาดและ
ระบบการค้าเสรเีปน็กลไกในการจดัการซึง่จะมผีลตอ่การกดีกนั	การเขา้ถงึฐาน
ทรัพยากรของประชาชนทั่วไป	 รวมไปถึงการเปลี่ยนระบบสิทธิในทรัพยากร 
ให้เป็นระบบสิทธิปัจเจกบุคคล	
	 โดยเฉพาะในกรณี	ความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยมีการเปลี่ยน 
แปลงความสำาคัญท้ังในระดับสากลและในระดับชาติ	 นับตั้งแต่การจัดทำา 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 ที่เป็นการเปลี่ยนสถานะ 
ของทรัพยากรชีวภาพ	 จากทรัพยากรร่วมกันของมนุษยชาติ	 มาเป็นของ 
ทรัพยากรภายใต้สิทธิอธิปไตยของแต่ประเทศ	 มาสู่การรับรองสิทธิปัจเจก 
บุคคลหรือของบรรษัทเอกชนในสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ 
ภายใต้ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญหาขององค์การการค้าโลก	
	 ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ไดค้วามพยายามเปลีย่นระบบสทิธิในทรพัยากร
ชีวภาพให้ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภทผ่านการเจรจาทำาความตกลงเขต 
การค้าเสรี	 (FTA)	 นำาไปสู่การปรับเปล่ียนระบบการผลิตไปสู่การปลูกพืช	
เลีย้งสัตวเ์ชงิเด่ียวมากขึน้เพือ่เรง่รดัสง่เสรมิการสง่ออก	และการปรบัเปลีย่น
ลดพื้นที่การปลูก	หรือยกเลิกการเพาะปลูกพืชอาหารบางชนิดซึ่งไม่สามารถ
แข่งขันกับพืชที่นำาเข้าจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 ที่มีราคาถูกเนื่องจากได้รับ
การอุดหนุนและลดภาษีนำาเข้าส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ในระยะยาวและการเขา้ถงึ	การใชป้ระโยชนอ์ยา่งเปน็ธรรมตอ่ฐานทรพัยากร
พันธุกรรมของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น	เนื่องจากการขยายการคุ้มครอง
ระบบสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกประเภทรวมท้ังกระทบต่อฐานวัฒนธรรม	
จารีตปฏิบัติของชุมชนเกษตรกร
	 การขายระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 
ทั้งพืช	สัตว์	และจุลินทรีย์	ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องสำาคัญเรื่องหนึ่งของประเทศ 
ท่ีพฒันาแล้ว	การเปลีย่นแปลงในเรือ่งนีม้ผีลกระทบตอ่การแยง่ชงิ	ครอบครอง 
ทรัพยากรพันธุกรรม	ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
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เกษตรกรรมการผลิตจากเกษตรกร	ชุมชนท้องถิ่น	ไปสู่การครอบครองของ
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ	
	 การเปิดเสรกีารคา้	การลงทุน	และการบรกิาร	ผา่นทางการจดัทำาความ
ตกลงการคา้เสรใีนระดบัตา่งๆ	เพ่ือใชฐ้านทรพัยากรอาหารของประเทศกำาลงั
พัฒนาในเขตร้อนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นฐานในการผลิตและส่งออก
สินค้า	 โดยไม่จำาเป็นต้องมายึดครองปัจจัยการผลิต	 เช่นที่ดิน	 ทรัพยากร	
ฯลฯ	 แต่ขอให้ประเทศที่ได้รับการลงทุนให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ 
นกัลงทนุตา่งชาตใินระดบัสงูมาก	หรอือาจกลา่วไดว้า่	รฐัไดถ้กูลดิรอน	อธปิไตย 
ทางด้านอาหาร	แม้ว่ายังคงมีอธิปไตยด้านดินแดนเช่นเดิม	
	 ทั้งนี้เนื่องจากการกำาหนดนโยบาย	แผน	มาตรการ	กฎระเบียบของ
รัฐ	 ต้องสอดคล้องกับกรอบความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคี	
แบบภูมิภาคและแบบทวิภาคี	 ที่รัฐได้ไปลงนามผูกพันทางกฎหมาย	 ส่งผล
ต่อสิทธิของประชาชนโดยรวม	หนึ่งนั้นเป็นสิทธิทางอาหาร

บทสรุป
	 จากประเด็นทางวิชาการ	 ซึ่งมีแหล่งที่มาอ้างอิงจากเอกสารสำาคัญ
หลายชิ้น	 ดังได้กล่าวมาแล้ว	 วิวัฒน์	 ฤทธิมา	 และเอกพงศ์	 ศรทอง 
ได้สรุปว่า	 อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่ของมนุษย์	 ความมั่นคงทางอาหารจึงเป็น
ความมั่นคงของชีวิต	
	 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการขาดแคลนอาหารนำามาสู่ปัญหาสุขภาพ	
และส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวม	 ในขณะที่ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร
กำาลังทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศที่อาจได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหาร 
ของโลก
	 ปริมาณอาหารไม่ใช่หลักประกันความมั่นคงอย่างที่รู้กัน	 ทว่ากลับ
เปน็เรือ่งสทิธทิางอาหาร	อธปิไตยทางอาหารท่ีกำาลงัพดู	การเขา้ถงึอยา่งกวา้ง 
ซึ่งเน้นย้ำาการเข้าถึงอาหารอย่างยุติธรรม	
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	 กลไกการจดัการความมัน่คงทางอาหารคอืภาครฐัผา่นการใช้นโยบาย
สาธารณะ	 ภาครัฐของไทยเล็งเห็นความสำาคัญของปัญหาความมั่นคงทาง
อาหารของโลกจึงได้ออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
พ.ศ.2551	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	พ.ศ.	
2555-2559	 ให้ความสำาคัญสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
อยา่งเปน็ระบบ	ลงลกึถงึการใสใ่จทัง้ผูบ้รโิภคและเกษตรกรผูด้ำารงชพีอยูด้่วย
การผลิตอาหารต้องได้รับการดูแลอย่างยุติธรรม	
	 ทว่าในทางปฏิบัติในภาคนโยบายสาธารณะของภาครัฐกลับยังให้ 
ความสำาคัญต้องการพัฒนาประเทศตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจเสรีใหม่	
(Neo-liberalish)	เนน้การคา้ขายและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	ขดัขวาง 
				การดำาเนินนโยบายความมั่นคงทางอาหารและพลังงานซึ่งส่งผลต่อ
														ความมั่นคงของวิถีชีวิตของคนไทยด้วย	•


