[สมัชชาวิชาการความมันคงทางอาหารประจําปี 2553
ความมันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
หลักการและเหตุผล
แม้ ประเทศไทยได้ ชือว่าเป็ นประเทศส่งออกอาหารอันดับต้ นๆ ของโลก แต่ภาพลักษณ์
ดังกล่าวเป็ นเพียงมายาภาพเท่านัน เนืองจากปรากฏว่าประชาชนอีกเป็ นจํานวนมากยังขาดความ
มันคงทางอาหาร ดังตัวเลขขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทีรายงานว่าร้ อยละ17
ของคนไทยยังไม่ได้ รับอาหารทีเพียงพอ เช่นเดียวกับข้ อมูลของกระทรวงศึกษาธิการทีระบุว่ายังมี
เด็กนักเรี ยนอีกราวร้ อยละ 7 ทีไม่ได้ รับอาหารเพียงพอต่อความต้ องการสําหรับการเจริ ญเติบโต
นอกเหนือจากความไม่เป็ นธรรมในระบบอาหารข้ างต้ นแล้ ว ความมันคงทางอาหารของ
ประเทศยังถูกกัดกร่ อนจากวิกฤติการณ์ ด้านสิงแวดล้ อม ความเสือมโทรมของทรัพยากร ปั ญหา
การเปลียนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปิ ดเสรี การค้ าระหว่างประเทศ และแรงผลักดัน
จากการเปลียนแปลงพืนทีผลิตอาหารเป็ นพืนทีสําหรับผลิตพืชพลังงาน เป็ นต้ น
ทังนีด้ วยการสร้ างความมันคงและการพึงพาตนเองด้ านอาหารของสังคมไทย และการ
ขจัดความไม่เป็ นธรรมในระบบการเกษตรและอาหารมีพืนฐานอยู่ทีการฟื นฟูศกั ยภาพและการ
เรี ยกร้ องสิทธิของเกษตรกรและชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
การเข้ าถึงทรัพยากรขันพืนฐานและการพึงพาตนเองในปั จจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ
ตระหนักรู้เท่าทัน เพือป้องกันและขจัดการผูกขาดของบรรษัทขนาดใหญ่ทีพยายามครอบครองฐาน
ทรัพยากรอาหาร ระบบการกระจายอาหาร และวัฒนธรรมอาหาร ไปพร้ อมๆ กัน
แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร และแผนงานสนับสนุนความมันคงทางอาหาร ซึงเป็ นการ
ทํางานระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และเครื อข่ายชุมชนท้ องถินมากกว่า 100
ชุมชน และจะขยายออกไปเป็ น 400 ชุมชน ใน 3 ปี ข้ างหน้ า โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึง
ดําเนินการให้ มีการจัดสมัชชาความมันคงทางอาหารประจําปี 2553 ขึน โดยนําประสบการณ์ ใน
การสร้ างเสริ มสร้ างความมันคงทางอาหารและพัฒนาศักยภาพการพึงพิงตนเองด้ านอาหารของ
ชุมชน การรณรงค์สาธารณะเกียวกับวัฒนธรรมอาหารท้ องถิน รวมทังการขับเคลือนทางนโยบาย
เพือสร้ างความมันคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหาร (Food security and food sovereignty) ของ
เครื อข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ องมานําเสนอ
การประชุมสมัชชาวิชาการความมันคงทางอาหารครังนีนอกเหนือจากการร่ วมสร้ างความ
ตระหนั ก ในโอกาสที ปี 2553 เป็ นปี สากลแห่ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (2010 International Year of Biodiversity) และปี แห่งความหลากหลายทาง

ชี ว ภาพของประเทศไทยแล้ ว ผลจากการประชุม จะมี นัย สํ า คัญ ยิ งต่ อ การกํ า หนดจุด ยื น และ
ข้ อเสนอแนะของภาคประชาชนต่อแผนยุทธศาสตร์ อาหารแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 รวมถึงการจัดทําคําประกาศและแผนปฏิบตั ิการของภาคประชาชนเพือ
รังสรรค์การจัดการทรัพยากรพันธุกรรมทียังยืน ระบบอาหารทีเกือกูลทีคํานึงถึงสุขภาพและระบบ
นิเวศ สร้ างความเป็ นธรรมต่อผู้ผลิต ผู้บริ โภค ทังในระดับชุมชนและระดับประเทศ ตลอดจนเป็ น
ภูมิค้ มุ กันและกลไกในการเพิมอํานาจการตัดสินใจให้ กบั ชุมชนเหนือนโยบายเศรษฐกิจการค้ าของ
กระแสทุนนิยมโลกาภิวตั น์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือเผยแพร่ บทเรี ยน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ของชุมชนและภาคีเครื อข่ายใน
การรักษาฐานทรัพยากรอาหารและทรัพยากรพันธุกรรม โดยเชือมโยงข้ อมูลและศักยภาพของพืนที
สูก่ ารศึกษาวิจยั และกระบวนการผลักดันเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วม
2.2 เพือเชือมโยงและแลกเปลียนเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน และภาคี
เครื อข่ายชุมชนต่างๆ ในการแบ่งปั นข้ อมูล จัดทําระบบบันทึกองค์ความรู้ และแลกเปลียนความรู้
ความสามารถด้ านการอนุรักษ์ และฟื นฟูฐานทรัพยากรอาหารและทรัพยากรพันธุกรรม
2.3 เพือจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายว่าด้ วยความมันคงทางอาหารต่อแผนยุทธศาสตร์ การ
จัดการด้ านอาหารของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 เพือ
สร้ างสรรค์ระบบอาหารทีเกือกูลและเป็ นธรรม
2.4
เพื อร่ ว มเฉลิ ม ฉลองปี สากลแห่ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพขององค์ ก าร
สหประชาชาติ และปี สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วมงานประมาณ 220 คน ประกอบด้ วย
3.1 เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรหรื อองค์กรชุมชนทีริ เริ มพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชผัก
พืนบ้ านทังเพือพึงพาตนเองหรื อการค้ า จํานวน 110 คน
3.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทีทําหน้ าทีกํ าหนดหรื อกํ ากับนโยบายด้ าน
การเกษตรและอาหาร จํานวน 30 คน
3.3 นักวิชาการ นักวิจยั คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย จํานวน 30 คน
3.4 นักพัฒนาเอกชน (NGOs) จํานวน 30 คน
3.5 ตัวแทนจากภาคเอกชน/ สือมวลชน/ /ผู้บริ โภค/ ผู้สนใจทัวไป จํานวน 20 คน

2

4. รปแบบและรายละเอี
ยดกิจกรรม
ู
เนือหาหลัก (theme) ของการจัดงานสมัชชาความมันคงทางอาหาร ประจําปี 2553 คือ
‘ความมันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ’
รายละเอียดการจัดงาน แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1. การปาฐกถานํา เพือนําประเด็น
- มุ่งสือสารแนวคิด หลักการ และความสําคัญของความมันคงทางอาหารบนฐาน
ทรั พยากรและความหลากหลายทางชี วภาพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนท้ องถิ นที
อนุรักษ์ ปรับปรุง และพัฒนาพันธุกรรมพืนบ้ าน ภายใต้ วิกฤตการณ์ทงในปั
ั จจุบนั และ
อนาคตอันเนืองมาจากกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์
2. เวทีอภิปรายเรื องความมันคงทางอาหารระดับนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ ความมันคงทางอาหารภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 11 และ พ.ร.บ.อาหารแห่งชาติ ทีจะสร้ างเสริ มหลักประกันความมันคงทาง
อาหารในปั จจุบนั และสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ในอนาคต
3. เวทีเสวนานําเสนอบทเรี ยนองค์ความรู้จากปฏิบตั กิ ารพืนที ใน 4 ประเด็นสําคัญ
- บทเรี ยน ประสบการณ์ และการต่อสู้ข องชุมชนในการอนุรัก ษ์ ฟื นฟูระบบนิ เ วศ
รักษาฐานทรัพยากรอาหาร ทีมีนยั สําคัญต่อชุมชน ระบบนิเวศ และประเทศชาติ
- บทเรี ย น ประสบการณ์ และองค์ ค วามรู้ ของชุมชนในการอนุรัก ษ์ ปรั บปรุ ง และ
พัฒนาพันธุกรรมพืนบ้ าน โดยเฉพาะอย่างยิงพันธุ์ข้าว รวมถึงข้ อเสนอต่อแนวทางการ
จัดการ และระบบสิทธิในพันธุกรรม ทังระดับท้ องถินและระดับชาติ
- ประสบการณ์การฟื นฟูวฒ
ั นธรรมอาหารโดยชุมชนท้ องถิน และปฏิบตั กิ ารของคนชัน
กลางในเมืองในการเลือกบริ โภคอาหารทีให้ คณ
ุ ค่ากับต้ นธารของเกษตรกรและชุมชน
ท้ อ งถิ นผู้ผลิต อาหารจนถึง ปลายธารสุข ภาพที ดี ข องผู้บริ โ ภค ตลอดจนการเลือ ก
ปฏิเสธอาหารจากสายพานการผลิตอุตสาหกรรมทีไม่เป็ นมิตรทังกับสิงแวดล้ อมและ
สุขภาพ
- ดัชนีความมันคงทางอาหารและสถานภาพการพึงพิงตนเองด้ านอาหารระดับชุมชน
ทีมีนยั สําคัญต่อความมันคงทางอาหารระดับประเทศชาติ
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4. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) มี 3 เวที ได้ แก่
เวทีที 1: การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแผนยุทธศาสตร์
การจัดการด้ านอาหารของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11
เวทีที 2: การประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้ านพันธุกรรมเพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ และวางแผน
ปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่างเกษตรกร นักปรับปรุ งพันธุ์ นักพันธุศาสตร์ นักกฎหมาย และนักการ
ตลาด เพือสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ สามารถวิจยั และพัฒนาปรับปรุ งพันธุ์ ไปจนถึงการผลิต
เมล็ดพันธุ์เพือใช้ ในชุมชน และบริ การแก่ชมุ ชนอืนๆ เพือป้องกันและขจัดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์โดย
บรรษัทขนาดใหญ่ในประเทศ และบรรษัทข้ ามชาติ
เวทีที 3: การประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้ านการตลาดและการสือสารสาธารณะเพือเสนอแนะ
แนวทางการสร้ างอัตลักษณ์ของอาหารท้ องถินของชุมชนต่างๆ ทีเชือมโยงโดยตรงกับผู้บริ โภค
5.
-

สือประกอบการประชุม
นิทรรศการ/ บูธ โดยเครื อข่ายภาคีร่วมจัด
บูธจําหน่าย/ สือ/ สิงพิมพ์/ หนังสือวิชาการเกียวกับความมันคงทางอาหาร
โปสเตอร์ แผ่นพับ สูจิบตั ร ของแผนงานสนับสนุนความมันคงทางอาหาร

5. วันเวลาและสถานทีจัดงาน
ระหว่างวันศุกร์ ที 15 - เสาร์ ที 16 ตุลาคม 2553
ณ อาคารพิทยพัฒน์ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. องค์ กรร่ วมจัด
แผนงานสนับสนุนความมันคงทางอาหารผ่านการพัฒนาต้ นแบบระดับชุมชนและการ
ขับเคลือนนโยบายระดับ ชาติ มูลนิ ธิ ชีว วิถี สํ านัก งานกองทุน สนับสนุน การสร้ างเสริ ม สุขภาพ
( ส ส ส . ) ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ส า ข า วิ ช า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มูลนิธิเกษตรกรรมยังยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิการจัดการความรู้
และเครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา จ.นครสวรรค์ มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เครื อข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือก โครงการข้ าวปลาอาหารอีสานมันยืน โครงการสร้ างความมันคงทางด้ านอาหารชุมชน
ชายฝั งอ่าวพังงา โครงการฟื นฟูและอนุรักษ์ ฐานทรัพยากรท้ องถิน จ.ยโสธร และโครงการฟื นฟู
คาบสมุทรสทิงพระ

4

กําหนดการสมัชชาความมันคงทางอาหารประจําปี 2553
ความมันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
วันศุกร์ ที 15 - เสาร์ ที 16 ตุลาคม 2553
ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที / เวลา
กิจกรรม
วันศุกร์ ที 15 ตุลาคม 2553
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น. กล่าวต้ อนรับ
โดย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
09.10 - 09.40 น. ปาฐกถานําเรื อง สิทธิชมุ ชน ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมันคงทางอาหาร
ภายใต้ กระแสเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์
โดย ศ.เสน่ ห์ จามริก
อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
09.40 - 10.00 น. พัก/ อาหารว่าง
10.00 - 12.00 น. เวทีเสวนาเรื อง ประสบการณ์และความรู้ในการอนุรักษ์ และฟื นฟูฐานทรัพยากร
โดย พิเชษฐ์ ปานดํา ตัวแทนชุมชนอนุรักษ์ ป่าชายเลน จ.ภูเก็ต
สุรีรัตน์ แต้ ชูตระกลู กลุม่ อนุรักษ์ ทบั สะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์
อภิรมย์ ธยาธรรม เครื อข่ายอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์นํา (วังปลา) จ.อุบลราชธานี
อภิปรายให้ ความเห็น โดย ดร.เพิมศักดิ มกราภิรมย์ นักวิชาการอิสระ
ดําเนินการเสวนา โดย กิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี
12.00 - 13.00 น. พัก/ อาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. เวทีเสวนาเรื อง การอนุรักษ์ ปรับปรุง และพัฒนาพันธุกรรม
โดย พ่ อแดง หาทวี เกษตรกรบ้ านสุขสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี
ดาวเรื อง พืชผล เกษตรกรเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ.กุดชุม จ.ยโสธร
นพดล มันศักดิ มูลนิธิการจัดการความรู้และเครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา
จ.นครสวรรค์
อภิปรายให้ ความเห็น โดย ชัยฤทธิ ดํารงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้ าว
เดชา ศิริภทั ร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
ดําเนินการเสวนา โดย รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15.00 - 15.30 น.
15.30 - 17.30 น.

พัก/ อาหารว่าง
เวทีเสวนาเรื อง วัฒนธรรมอาหารท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์
โดย ศุภดา ทองธรรมชาติ ร้ านอาหารครัวใบโหนด คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา
จรงค์ ศักดิ รองเดช ผู้ดําเนินรายการภัตตาคารบ้ านทุ่ง
แก้ วตา ธัมอิน ผู้ประสานงานโครงการกินเปลียนโลก
อภิปรายให้ ความเห็น โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดําเนินการเสวนา โดย ธนาทิพ ฉัตรภติู ผู้ดําเนินรายการผู้หญิง 3 มุม FM96.5
17.30 - 19.00 น. พัก/ อาหารเย็น
วันเสาร์ ที 16 ตุลาคม 2553
09.00 - 10.00 น. เวทีอภิปรายเรื อง ยุทธศาสตร์ ความมันคงทางอาหารภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 และ พ.ร.บ.อาหารแห่งชาติ
โดย ลดาวัลย์ คําภา รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินรายการอภิปราย โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย นักวิชาการอิสระ
10.00 - 10.15 น. พัก/ อาหารว่าง
10.15 - 12.00 น. เวทีเสวนาเรื อง ดัชนีความมันคงทางอาหารและสถานภาพการพึงพิงตนเองด้ านอาหาร
โดย สุเมธ ปานจําลอง เครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
ศิวโรจน์ จิตนิยม ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ประวัติ ไชยกาล โครงการข้ าวปลาอาหารอีสานมันยืน จ.อุบลราชธานี
อภิปรายให้ ความเห็น โดย อาจารย์ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
ศูนย์วจิ ยั เพือเพิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดําเนินการเสวนา โดย สุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยังยืน (ประเทศไทย)
12.00 - 13.00 น. พัก/ อาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
ห้ องที 1 การประชุมเชิ งปฏิบัติการเพือจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแผน
ยุทธศาสตร์ การจัดการด้ านอาหารของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 11
นําเสวนา โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย นักวิชาการอิสระ
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14.00 - 14.30 น.
14.30 - 15.00 น.

ดําเนินกระบวนการ โดย สุภา ใยเมือง
มูลนิธิเกษตรกรรมยังยืน (ประเทศไทย)
ห้ องที 2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้ านพันธุกรรม
นําเสวนา โดย อรพิน วัฒเนสก์ สํานักวิจยั และพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว
สําเริง แซ่ ตนั ศูนย์วิจยั ข้ าวพัทลุง
รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ * ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดําเนินกระบวนการ โดย อุบล อย่ ูหว้ า
ผู้ประสานงานเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
ห้ องที 3 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้ านการตลาดเครื อข่ายผู้ผลิตผู้บริ โภค
นําเสวนา โดย สุวรรณา หลังนําสังข์ ผู้จดั การบริษัทเลมอนฟาร์ ม
สุรนุช ธงศิลา ผู้จดั การมูลนิธิปนู ซีเมนต์ไทย
วัลลภา แวน วิลเลียนวาร์ ด บริษัทสวนเงินมีมา
จิรา บุญประสพ ฝ่ ายสร้ างสรรค์รายการ บริษัททีวีบรู พา
ดําเนินกระบวนการ โดย กิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
รองผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี
นําเสนอข้ อสรุปและข้ อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง 3 เวที
หน่วยงานกําหนดและกํากับนโยบายให้ ความเห็นต่อข้ อเสนอของเครื อข่าย
ประมวลสรุปเนือหาและข้ อเสนอของเวทีสมัชชาวิชาการความมันคงทางอาหาร
โดย วิฑรย์
ู เลียนจํารญ
ู
ผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี/ ผู้จดั การแผนงานสนับสนุนความมันคงทางอาหาร

*อยูร่ ะหว่างการประสาน
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