
[สมัชชาวิชาการความมันคงทางอาหารประจาํปี 2553 
ความมันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
หลักการและเหตุผล 

แม้ประเทศไทยได้ชือว่าเป็นประเทศส่งออกอาหารอนัดบัต้นๆ ของโลก แต่ภาพลกัษณ์

ดงักลา่วเป็นเพียงมายาภาพเท่านนั เนืองจากปรากฏว่าประชาชนอีกเป็นจํานวนมากยงัขาดความ

มนัคงทางอาหาร ดงัตวัเลขขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตทีิรายงานวา่ร้อยละ17 

ของคนไทยยงัไม่ได้รับอาหารทีเพียงพอ เช่นเดียวกบัข้อมลูของกระทรวงศกึษาธิการทีระบวุ่ายงัมี

เดก็นกัเรียนอีกราวร้อยละ 7 ทีไมไ่ด้รับอาหารเพียงพอตอ่ความต้องการสําหรับการเจริญเตบิโต 

นอกเหนือจากความไม่เป็นธรรมในระบบอาหารข้างต้นแล้ว ความมนัคงทางอาหารของ

ประเทศยงัถูกกัดกร่อนจากวิกฤติการณ์ด้านสิงแวดล้อม ความเสือมโทรมของทรัพยากร ปัญหา

การเปลียนแปลงภมูิอากาศ  ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ และแรงผลกัดนั

จากการเปลียนแปลงพืนทีผลติอาหารเป็นพืนทีสําหรับผลติพืชพลงังาน เป็นต้น 

ทงันีด้วยการสร้างความมนัคงและการพึงพาตนเองด้านอาหารของสงัคมไทย และการ

ขจัดความไม่เป็นธรรมในระบบการเกษตรและอาหารมีพืนฐานอยู่ทีการฟืนฟูศกัยภาพและการ

เรียกร้องสทิธิของเกษตรกรและชมุชนในการอนรัุกษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

การเข้าถึงทรัพยากรขนัพืนฐานและการพึงพาตนเองในปัจจยัการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ

ตระหนกัรู้เท่าทนั เพือป้องกนัและขจดัการผกูขาดของบรรษัทขนาดใหญ่ทีพยายามครอบครองฐาน 

ทรัพยากรอาหาร ระบบการกระจายอาหาร และวฒันธรรมอาหาร ไปพร้อมๆ กนั 

แผนงานฐานทรัพยากรอาหาร และแผนงานสนบัสนนุความมนัคงทางอาหาร ซงึเป็นการ

ทํางานระหว่างองค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษา และเครือข่ายชุมชนท้องถินมากกว่า 100 

ชุมชน และจะขยายออกไปเป็น 400 ชุมชน ใน 3 ปีข้างหน้า โดยการสนับสนุนของสํานักงาน

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาดงักล่าว จึง

ดําเนินการให้มีการจดัสมชัชาความมนัคงทางอาหารประจําปี 2553 ขึน โดยนําประสบการณ์ใน

การสร้างเสริมสร้างความมนัคงทางอาหารและพฒันาศกัยภาพการพึงพิงตนเองด้านอาหารของ

ชมุชน การรณรงค์สาธารณะเกียวกบัวฒันธรรมอาหารท้องถิน รวมทงัการขบัเคลือนทางนโยบาย

เพือสร้างความมนัคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหาร (Food security and food sovereignty) ของ

เครือขา่ยสถาบนัการศกึษา และหน่วยงานตา่งๆ ทีเกียวข้องมานําเสนอ 

การประชมุสมชัชาวิชาการความมนัคงทางอาหารครังนีนอกเหนือจากการร่วมสร้างความ

ตระหนักในโอกาสทีปี 2553 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การ

สหประชาชาติ (2010 International Year of Biodiversity) และปีแห่งความหลากหลายทาง



ชีวภาพของประเทศไทยแล้ว ผลจากการประชุมจะมีนัยสําคัญยิงต่อการกําหนดจุดยืนและ

ข้อเสนอแนะของภาคประชาชนตอ่แผนยทุธศาสตร์อาหารแห่งชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 รวมถึงการจดัทําคําประกาศและแผนปฏิบตัิการของภาคประชาชนเพือ

รังสรรค์การจดัการทรัพยากรพนัธุกรรมทียงัยืน ระบบอาหารทีเกือกลูทีคํานึงถึงสขุภาพและระบบ

นิเวศ สร้างความเป็นธรรมต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ทงัในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ ตลอดจนเป็น

ภมูิคุ้มกนัและกลไกในการเพิมอํานาจการตดัสินใจให้กบัชมุชนเหนือนโยบายเศรษฐกิจการค้าของ

กระแสทนุนิยมโลกาภิวตัน์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพือเผยแพร่บทเรียน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ของชมุชนและภาคีเครือข่ายใน

การรักษาฐานทรัพยากรอาหารและทรัพยากรพนัธุกรรม โดยเชือมโยงข้อมลูและศกัยภาพของพืนที

สูก่ารศกึษาวิจยัและกระบวนการผลกัดนัเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม 

 2.2 เพือเชือมโยงและแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน และภาคี

เครือข่ายชุมชนต่างๆ ในการแบ่งปันข้อมลู จดัทําระบบบนัทึกองค์ความรู้ และแลกเปลียนความรู้

ความสามารถด้านการอนรัุกษ์และฟืนฟฐูานทรัพยากรอาหารและทรัพยากรพนัธุกรรม  

2.3 เพือจดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยความมนัคงทางอาหารต่อแผนยทุธศาสตร์การ

จดัการด้านอาหารของประเทศไทย และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 เพือ

สร้างสรรค์ระบบอาหารทีเกือกลูและเป็นธรรม 

 2.4 เพือร่วมเฉลิมฉลองปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การ

สหประชาชาต ิและปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุม่เป้าหมายเข้าร่วมงานประมาณ 220 คน ประกอบด้วย 

3.1 เกษตรกร ตวัแทนกลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรชมุชนทีริเริมพฒันาพนัธุ์ข้าวและพืชผกั

พืนบ้านทงัเพือพงึพาตนเองหรือการค้า จํานวน 110 คน 

3.2 ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทีทําหน้าทีกําหนดหรือกํากับนโยบายด้าน

การเกษตรและอาหาร จํานวน 30 คน 

3.3 นกัวิชาการ นกัวิจยั คณาจารย์ และบคุลากรมหาวิทยาลยั จํานวน 30 คน 

3.4 นกัพฒันาเอกชน (NGOs) จํานวน 30 คน 

3.5 ตวัแทนจากภาคเอกชน/ สือมวลชน/ /ผู้บริโภค/ ผู้สนใจทวัไป จํานวน 20 คน 
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4. รปแบบและรายละเอียดกิจกรรมู  
 เนือหาหลกั (theme) ของการจดังานสมชัชาความมนัคงทางอาหาร ประจําปี 2553 คือ 

‘ความมนัคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ’ 

รายละเอียดการจดังาน  แบง่เป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. การปาฐกถานํา เพือนําประเดน็ 

- มุ่งสือสารแนวคิด หลกัการ และความสําคญัของความมันคงทางอาหารบนฐาน

ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนท้องถินที

อนรัุกษ์ ปรับปรุง และพฒันาพนัธุกรรมพืนบ้าน ภายใต้วิกฤตการณ์ทงัในปัจจบุนัและ

อนาคตอนัเนืองมาจากกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์  

 

2. เวทีอภิปรายเรืองความมนัคงทางอาหารระดบันโยบาย  

- ยทุธศาสตร์ความมนัคงทางอาหารภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที 11 และ พ.ร.บ.อาหารแห่งชาติ ทีจะสร้างเสริมหลกัประกนัความมนัคงทาง

อาหารในปัจจบุนั และสามารถรับมือกบัวิกฤตการณ์ตา่งๆ ในอนาคต 

 

3. เวทีเสวนานําเสนอบทเรียนองค์ความรู้จากปฏิบตักิารพืนที ใน 4 ประเดน็สําคญั 

- บทเรียน ประสบการณ์ และการต่อสู้ ของชุมชนในการอนุรักษ์ ฟืนฟูระบบนิเวศ 

รักษาฐานทรัพยากรอาหาร ทีมีนยัสําคญัตอ่ชมุชน ระบบนิเวศ และประเทศชาต ิ

- บทเรียน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ของชุมชนในการอนุรักษ์ ปรับปรุง และ

พฒันาพนัธุกรรมพืนบ้าน โดยเฉพาะอยา่งยิงพนัธุ์ข้าว รวมถึงข้อเสนอตอ่แนวทางการ

จดัการ และระบบสทิธิในพนัธุกรรม ทงัระดบัท้องถินและระดบัชาต ิ

- ประสบการณ์การฟืนฟวูฒันธรรมอาหารโดยชมุชนท้องถิน และปฏิบตักิารของคนชนั

กลางในเมืองในการเลือกบริโภคอาหารทีให้คณุคา่กบัต้นธารของเกษตรกรและชมุชน

ท้องถินผู้ ผลิตอาหารจนถึงปลายธารสุขภาพทีดีของผู้ บริโภค ตลอดจนการเลือก

ปฏิเสธอาหารจากสายพานการผลิตอตุสาหกรรมทีไม่เป็นมิตรทงักบัสิงแวดล้อมและ

สขุภาพ 

- ดชันีความมนัคงทางอาหารและสถานภาพการพึงพิงตนเองด้านอาหารระดบัชมุชน

ทีมีนยัสําคญัตอ่ความมนัคงทางอาหารระดบัประเทศชาต ิ
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4. การประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) มี 3 เวที ได้แก่ 

 เวทีที 1: การประชมุเชิงปฏิบตัิการเพือจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตอ่แผนยทุธศาสตร์

การจดัการด้านอาหารของประเทศไทย และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 

 เวทีที 2: การประชุมเชิงปฏิบตัิการด้านพนัธุกรรมเพือแลกเปลียนเรียนรู้และวางแผน

ปฏิบตัิการร่วมกันระหว่างเกษตรกร นักปรับปรุงพนัธุ์ นักพันธุศาสตร์ นักกฎหมาย และนักการ

ตลาด เพือสนบัสนนุเกษตรกรรายย่อยให้สามารถวิจยัและพฒันาปรับปรุงพนัธุ์ ไปจนถึงการผลิต

เมลด็พนัธุ์เพือใช้ในชมุชน และบริการแก่ชมุชนอืนๆ เพือป้องกนัและขจดัการผกูขาดเมล็ดพนัธุ์โดย

บรรษัทขนาดใหญ่ในประเทศ และบรรษัทข้ามชาต ิ 

 เวทีที 3: การประชมุเชิงปฏิบตัิการด้านการตลาดและการสือสารสาธารณะเพือเสนอแนะ

แนวทางการสร้างอตัลกัษณ์ของอาหารท้องถินของชมุชนตา่งๆ ทีเชือมโยงโดยตรงกบัผู้บริโภค 

 

5. สือประกอบการประชมุ  

- นิทรรศการ/ บธู โดยเครือขา่ยภาคีร่วมจดั 

- บธูจําหนา่ย/ สือ/ สงิพิมพ์/ หนงัสือวิชาการเกียวกบัความมนัคงทางอาหาร 

- โปสเตอร์ แผน่พบั สจิูบตัร ของแผนงานสนบัสนนุความมนัคงทางอาหาร 
 
5. วันเวลาและสถานทจีัดงาน 

ระหวา่งวนัศกุร์ที 15 - เสาร์ที 16 ตลุาคม 2553  

ณ อาคารพิทยพฒัน์ หาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 
6. องค์กรร่วมจัด 
 แผนงานสนับสนุนความมนัคงทางอาหารผ่านการพัฒนาต้นแบบระดบัชุมชนและการ

ขับเคลือนนโยบายระดับชาติ มูลนิธิชีววิถี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

( ส ส ส . )  ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒ 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 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน (ประเทศไทย) มลูนิธิการจดัการความรู้

และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ มลูนิธิข้าวขวญั จ.สพุรรณบุรี เครือข่ายเกษตรกรรม

ทางเลือก โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมนัยืน โครงการสร้างความมนัคงทางด้านอาหารชุมชน

ชายฝังอ่าวพงังา โครงการฟืนฟูและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรท้องถิน จ.ยโสธร และโครงการฟืนฟู

คาบสมทุรสทิงพระ 
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กาํหนดการสมัชชาความมันคงทางอาหารประจาํปี 2553 
ความมันคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

วนัศกุร์ที 15 - เสาร์ที 16 ตลุาคม 2553  

ณ อาคารพทิยพฒัน์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

วันท ี/ เวลา กิจกรรม 
วันศุกร์ท ี15 ตุลาคม 2553 

08.30 - 09.00 น. 

09.00 - 09.10 น. 

 

 

09.10 - 09.40 น. 

 

ลงทะเบียน 

กลา่วต้อนรับ 

โดย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์  

       อธิการบดีมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ปาฐกถานําเรือง สิทธิชมุชน ความหลากหลายทางชีวภาพ และความมนัคงทางอาหาร

ภายใต้กระแสเศรษฐกิจโลกาภิวตัน์ 

โดย ศ.เสน่ห์ จามริก  

       อดีตประธานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

09.40 - 10.00 น. พกั/ อาหารว่าง 

10.00 - 12.00 น. เวทีเสวนาเรือง ประสบการณ์และความรู้ในการอนรัุกษ์และฟืนฟฐูานทรัพยากร 

โดย พเิชษฐ์ ปานดาํ ตวัแทนชมุชนอนรัุกษ์ป่าชายเลน จ.ภเูก็ต 

      สุรีรัตน์ แต้ชตระกลู ู  กลุม่อนรัุกษ์ทบัสะแก อ.ทบัสะแก จ.ประจวบคีรีขนัธ์         

       อภริมย์ ธยาธรรม เครือขา่ยอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์นํา (วงัปลา) จ.อบุลราชธานี 

อภิปรายให้ความเห็น โดย ดร.เพมิศักด ิมกราภริมย์ นกัวิชาการอิสระ 

ดําเนินการเสวนา โดย กิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้ อํานวยการมลูนิธิชีววิถี 

12.00 - 13.00 น. พกั/ อาหารกลางวนั 

13.00 - 15.00 น. เวทีเสวนาเรือง การอนรัุกษ์ ปรับปรุง และพฒันาพนัธุกรรม 

 โดย พ่อแดง หาทวี เกษตรกรบ้านสขุสมบรูณ์ จ.อบุลราชธานี  

      ดาวเรือง พืชผล เกษตรกรเครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือก อ.กดุชมุ จ.ยโสธร 

      นพดล มันศักด ิมลูนิธิการจดัการความรู้และเครือขา่ยโรงเรียนชาวนา  

                                จ.นครสวรรค์  

อภิปรายให้ความเห็น โดย ชัยฤทธิ ดาํรงเกียรต ิรองอธิบดีกรมการข้าว 

                                     เดชา ศิริภทัร ประธานมลูนิธิข้าวขวญั 

ดําเนินการเสวนา โดย รศ.บาํเพญ็ เขียวหวาน 

                               สาขาวิชาสง่เสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
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                               มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

15.00 - 15.30 น. พกั/ อาหารว่าง 

15.30 - 17.30 น. 

 

 

 

 

 

 

เวทีเสวนาเรือง วฒันธรรมอาหารท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ 

โดย ศุภดา ทองธรรมชาต ิร้านอาหารครัวใบโหนด คาบสมทุรสทิงพระ จ.สงขลา          

      จรงค์ศักด ิรองเดช ผู้ดําเนินรายการภตัตาคารบ้านทุ่ง 

      แก้วตา ธัมอนิ ผู้ประสานงานโครงการกินเปลียนโลก 

อภิปรายให้ความเห็น  โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ุ 

                                      คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดําเนินการเสวนา โดย ธนาทพิ ฉัตรภติู  ผู้ดําเนินรายการผู้หญิง 3 มมุ FM96.5 

17.30 - 19.00 น. พกั/ อาหารเย็น 

วันเสาร์ท ี16 ตุลาคม 2553 

09.00 - 10.00 น. เวทีอภิปรายเรือง ยทุธศาสตร์ความมนัคงทางอาหารภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 และ พ.ร.บ.อาหารแห่งชาต ิ

โดย ลดาวัลย์ คาํภา รองเลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ

     รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ อํานวยการสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดําเนินรายการอภิปราย โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย นกัวิชาการอิสระ 

10.00 - 10.15 น. พกั/ อาหารว่าง 

10.15 - 12.00 น. เวทีเสวนาเรือง ดชันีความมนัคงทางอาหารและสถานภาพการพงึพิงตนเองด้านอาหาร 

โดย สุเมธ ปานจาํลอง เครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน 

       ศิวโรจน์ จตินิยม ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ 

      ประวัต ิไชยกาล โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมนัยืน จ.อบุลราชธานี 

อภิปรายให้ความเห็น โดย อาจารย์พฤกษ์ ยบิมันตะสิริ  

                                       ศนูย์วจิยัเพือเพมิผลผลติทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  

                                       มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดําเนินการเสวนา โดย สุภา ใยเมือง มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน (ประเทศไทย)  

12.00 - 13.00 น. พกั/ อาหารกลางวนั 

13.00 - 14.00 น. 

 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) 
ห้องที 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที 11 

นําเสวนา โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย นกัวิชาการอิสระ 
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ดําเนินกระบวนการ โดย สุภา ใยเมือง  

                                   มลูนิธิเกษตรกรรมยงัยืน (ประเทศไทย) 

ห้องท ี2  การประชมุเชิงปฏิบตักิารด้านพนัธุกรรม  

นําเสวนา โดย อรพนิ วัฒเนสก์ สํานกัวิจยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว 

                     สาํเริง แซ่ตนั ศนูย์วิจยัข้าวพทัลงุ 

                     รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์* ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 

                     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ดําเนินกระบวนการ โดย อุบล อย่หว้าู     

                                    ผู้ประสานงานเครือขา่ยเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน 

ห้องท ี3 การประชมุเชิงปฏบิตักิารด้านการตลาดเครือขา่ยผู้ผลติผู้บริโภค 

นําเสวนา โดย สุวรรณา หลังนําสังข์ ผู้จดัการบริษัทเลมอนฟาร์ม 

                     สุรนุช ธงศิลา ผู้จดัการมลูนิธิปนูซีเมนต์ไทย 

                      วัลลภา แวน วิลเลียนวาร์ด บริษัทสวนเงินมีมา 

                  จริา บุญประสพ ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ บริษัททีวีบรูพา 

ดําเนินกระบวนการ โดย กิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา  

                                   รองผู้ อํานวยการมลูนิธิชีววิถี 

14.00 - 14.30 น. 
 

นําเสนอข้อสรุปและข้อเสนอจากการประชมุเชิงปฏิบตักิารทงั 3 เวที 

หน่วยงานกําหนดและกํากบันโยบายให้ความเห็นตอ่ข้อเสนอของเครือขา่ย 

14.30 - 15.00 น. 
 
 

ประมวลสรุปเนือหาและข้อเสนอของเวทีสมชัชาวิชาการความมนัคงทางอาหาร 

โดย วิฑรย์ เลียนจาํรญู ู   

       ผู้ อํานวยการมลูนิธิชีววิถี/ ผู้จดัการแผนงานสนบัสนนุความมนัคงทางอาหาร 

 
*อยูร่ะหวา่งการประสาน 
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