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โครงการการจัดประชุมแสดงความคิดเห็น เร่ือง  

“การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความมั่นคงอาหารจากชุมชนสูระดับชาติ” 

หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. 2551 ใหมีคณะกรรมการอาหารแหงชาติ เพื่อ

เปนองคกรหลักในการดําเนินการและจัดการดานอาหารในทุกมิติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน 

ภายใตคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ภายใตคณะกรรมการอาหาร

แหงชาติ จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการจัดการดานอาหารของประเทศไทย ที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ยุทธศาสตรหน่ึงท่ีสําคัญ ทั้งในระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ 

เชื่อมโยงสูระดับอาเซียนและนานาชาติ คือยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหาร จากแผนยุทธศาสตรดังกลาว ได

กําหนดกลยุทธ สําหรับยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหารไว 10 กลยุทธ ดวยหลักการเพื่อใหประเทศไทยมีความ

มั่นคงดานอาหารอยางย่ังยืน มีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอยางมีประสิทธิภาพโดยการมีสวนรวม

ของทุกภาค  

 อยางไรก็ตามความมั่นคงอาหารของประเทศตองมีฐานรากมาจากการสรางความมั่นคงใหแกทองถ่ินตาม

บริบทของภูมินิเวศน ฐานทรัพยากร สังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ีแตละแหง ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร จึง

ตองสอดคลองกับสถานการณและความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง ทั้งนี้มีหลายหนวยงานท่ีสนับสนุนการ

สรางความมั่นคงดานอาหารในระดับทองถ่ิน ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งโดยการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาดานความมั่นคง

อาหารของชุมชน เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการรักษาฐานทรัพยากรการผลิต สรางรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ

พึ่งพาตนเองดานอาหารดวยการมีสวนรวมของชุมชน เปนตน 

 ดังนั้นเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตร สอดคลองกับสถานการณและความตองการของพื้นท่ี ฝายเกษตร 

(ฝาย 2) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงจัดประชุมแสดงความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสูระดับชาติ” เพื่อนําเสนอขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยและพัฒนาภายใตการ

สนับสนุนของหนวยงานดังกลาว แกคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหารและผูท่ีเก่ียวของ 

อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหารที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค 
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วัตถุประสงค : 

1. เพื่อเปนเวทีนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และมุมมองของมิติความมั่นคงอาหาร ในเชิง

ยุทธศาสตรระดับชาติ และการปรับตัวของชุมชนในแตละทองถ่ิน  ระหวางคณะกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหาร ผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา และผูที่เก่ียวของจากทุก

ภาคสวน  

2. เพื่อสื่อสารความเขาใจเก่ียวกับความมั่นคงอาหารในบริบทประเทศไทยทุกมิติและทุกระดับต้ังแต ชุมชน 

ทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ 

3. เพื่อใหเกิดแนวคิดและทิศทางในการจัดทําแผนงานเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความ

มั่นคงอาหารในทุกระดับ 

4. เพื่อใหไดขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยดานความมั่นคงอาหารท่ีเหมาะสมและจําเปนตอสถานการณปจจุบัน

และอนาคต 

ผูรวมประชุม :  ประมาณ 200 คน จากภาคสวนตางๆที่เก่ียวของ ไดแก คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ความมั่นคงอาหาร / อนุกรรมการ องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หนวยงานราชการ/รัฐ 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย) เครือขายชุมชนของมูลนิธิชีววิธีและมูลนิธิเกษตรย่ังยืน เครือขายนักวิจัยฝายเกษตร และ

ฝายทองถ่ิน สกว. นักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย 

สถานท่ี : หองแกรนดบอลลูม โรงแรมรามาการเด็น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555  เวลา  9.00 -17.00 น. 

กําหนดการ 

8.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 - 9.10 น.  พิธีเปดการประชุม 

   กลาวรายงาน โดย ศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน  

                                           ผูอํานวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

   กลาวเปดการประชุม โดย นายสัตวแพทย ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 

  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหารตลอดหวงโซ 



3 

 

9.10 - 9.30 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรความมั่นคงอาหารประเทศไทย”  

โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ดร. ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร  

นายกสมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 

9.30 - 11.00 น.  การเสวนาเร่ือง“พลวัตรดานความมั่นคงอาหารของประเทศไทย”  

• “ภาวะคุกคามของความมั่นคงอาหาร” 

โดย รองศาสตราจารย ดร. สมพร  อิศวิลานนท   

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ 

• “สถานการณและตัวชี้วัดความมั่นคงอาหารของประเทศ” 

โดย คุณอภิชาต  จงสกุล 

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

•  “ยุทธศาตรความมั่นคงอาหารตามแผนฯ 11 ทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด”  

โดย คุณลดาวัลย  คําภา  

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ดําเนินรายการโดย  รองศาสตราจารย ดร. จันทรจรัส   เร่ียวเดชะ 

ผูอํานวยการฝายเกษตร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

11.00 – 12.30 น.   การเสวนา เร่ือง “ความมัน่คงอาหารของชุมชนตามเขตภูมินิเวศน” 

• ความมั่นคงอาหารของชุมชนในภูมินิเวศนชายฝงทะเล 

โดย คุณประสิทธิ์ชัย  หนูนวล 

เครือขายปกปองพื้นที่ผลิตอาหาร ทาศาลา สิชล นครศรีธรรมราช 

• ความมั่นคงอาหารชุมชนในภูมินิเวศนปา/ภูเขา  

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  

ศูนยวิจัยระบบทรัพยากรการเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

คุณอรุณี  เวียงแสง  นักวิจัยในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 

• ความมั่นคงอาหารชุมชนในภูมินิเวศนนาขาวและการแลกเปลี่ยนอาหารของ 

เมืองชนบทในภาคอีสาน 
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โดย คุณสุเมธ  ปานจําลอง  นักวิจัยในพื้นที่ภาคอีสาน 

• ความมั่นคงอาหารระดับชุมชนและตัวชี้วัด 

โดย คุณสุภา ใยเมือง  

กรรมการมูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน(ประเทศไทย) 

ดําเนินรายการโดย  คุณวิฑูรย  เลี่ยนจํารูญ   

 ผูอํานวยการมูลนิธิชีววิถี 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 15.30  ประเด็นอภิปรายกลุมยอย 

• แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงอาหารท่ีเหมาะสมระดับตนแบบ 

ประธาน : เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เลขานุการ : คุณสุภา ใยเมือง  ผูอํานวยการมูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน

(ประเทศไทย) 

• แนวทางการขับเคลื่อนของดานความมั่นคงอาหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) 

ประธาน : นายแพทย อําพล จินดาวัฒนะ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ  

เลขานุการ : ดร.กฤษฎา บุญชัย  นักวิชาการอิสสระ 

• กระบวนการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหารอยาง

ย่ังยืน 

ประธาน : คุณวิฑูรย  เลี่ยนจํารูญ  ผูอํานวยการมูลนิธิชีววิถี 

เลขานุการ : คุณกิ่งกร  นรินทรกุล ณ อยุธยา  รองผูอํานวยการมูลนิธิชีววิถี 

15.30 -16.30 น.  สรุปผลการอภิปราย 

………………………………………… 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดความมั่นคงอาหารที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ 

  2. แนวทางการขับเคลื่อนดานความมั่นคงอาหารของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

3. กระบวนการและเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานความมั่นคงอาหารในทุกระดับ 

4. ประเด็นโจทยวิจัยดานความมั่นคงอาหารที่เหมาะสมและจําเปนตอสถานการณปจจุบันและอนาคต 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานประสานงานชุดโครงการ “ความมั่นคงอาหาร” ฝายเกษตร สกว. 

   โทรศัพท/โทรสาร : 02-965-7201 

  รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย มือถือ : 089-667-8003 email : pearlkmitl@yahoo.com 

  นางปนันท  ธนเจริญวัชร มือถือ : 081-917-5380 email : tpanun@yahoo.com 
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