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บทความรับเชิญ 
ความมั่นคง ความปลอดภัย  

และอธิปไตยของระบบอาหารกับการเกษตรไทย 
 

พฤกษ ยิบมันตะสริิ1 
 

บทคัดยอ 
การประชุม Earth Summit ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในป 2535 และการประชุมสุดยอด

อาหารที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในป 2539 ไดสรางความตระหนักใหกับสาธารณชนดานความมั่นคงทางอาหาร และ
สงผลกระทบตอการพัฒนากรอบทํางานเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และตอการจัดทําโครงการเพื่อขจัด
ความอดอยาก ลดปญหาความยากจน และบรรลุเปาหมาย “อาหารเพื่อทุกคน” สําหรับประเทศไทยความมั่นคงทาง
อาหารและการเกษตรเปนฐานหลักที่คํ้าจุนความมั่นคงของประเทศ ดังไดเปนที่ประจักษหลังจากเกิดวิกฤตทาง
การเงินเมื่อ 2 กรกฎาคม 2540 ปจจุบันนโยบายการพัฒนาเกษตรไทยสูครัวโลก เปนมิติใหมท่ีตองการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพอาหารและเกษตรไทยสูสากลที่ใหความสําคัญกับความสะอาดปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการ 
และระบบการผลิตที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแนวทาง รูปแบบ และทางเลือกของระบบเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรหลังวิกฤตทางการเงินที่มีผลตอความมั่นคง ความปลอดภัย และอธิปไตยของระบบอาหาร ทั้งนี้ไดให
ความสําคัญกับวิถีชีวิตชุมชน ระบบอาหารทองถิ่นการจัดการของเกษตรกรที่สนองตอการเปล่ียนแปลง และสิทธิ
ชุมชน โดยไดคัดเลือกกรณีตัวอยางเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการพึ่งตนเอง ไดแก (1) การพัฒนาและการขยายผล
ปุยน้ําสกัดชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต (2) การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวชุมชน (3) การปรับใชเกษตร
ทฤษฎีใหมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน (4) การใชความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตที่ยั่งยืน (5) การจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน (6) การใชแนวทางโรงเรียนเกษตรกรเพื่อสรางเสริมสมรรถนะของเกษตรกรตอการปรับเปล่ียน
ทางเกษตร (7) เครือขายปราชญชาวบานกับการจัดการองคความรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (8) โครงการนํารอง
เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และ (9) สมัชชาสุขภาพแหงชาติกับการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 

กรณีศึกษาเหลานี้ ช้ีใหเห็นวาการขับเคลื่อนทางสังคมเปนพลังที่สําคัญที่นําไปสูความมั่นคง ความ
ปลอดภัย และอธิปไตยทางอาหาร ซ่ึงมีหลายมิติ ทั้งที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิต องคความรู การบริหารจัดการ 
การมีวินัยของชุมชน และเครือขายที่มีคุณภาพ 
 
บทนํา 

ระบบเกษตรไทยเปนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ระบบเกษตรไทยไดวิวัฒนาการควบคูกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตลอด ระบบการผลิต
เพื่อยังชีพ ซึ่งแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของระบบสังคมและระบบนิเวศนไดถูกพัฒนาบนฐานของ
การจัดการใชประโยชนทรัพยากรอยางมีสติจนสามารถเกิดดุลยภาพ องคความรูของการจัดการ
เหลาน้ีไดถูกถายทอดโดยกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม ดังเชนความสัมพันธระหวางระบบ
การผลิตทางเกษตรกับอาหารทองถิ่นที่ค้ําจุนเศรษฐกิจชุมชน 
                                                           
1 ภาควิชาพืชไร และศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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นโยบายและทิศทางการพัฒนาเกษตรที่มุงเนนการสงออก ไดสงผลกระทบตอความสมดุล
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศอยางใหญหลวง ดังปรากฏการณของการ
ถดถอยของผลผลิตพืชไรเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง เปนตน จนตองเปลี่ยนฐานการ
ผลิตไปสูพื้นท่ีใหม ในขณะเดียวกัน วิถีความเปนอยูของเกษตรกรไดเปล่ียนไป จากเปาหมาย 
“เกษตรเพื่อชีวิต” เปน “เกษตรเพื่อธุรกิจ” เกษตรกรขาดความเปนอิสระจําตองพึ่งพิงระบบตลาดที่
เกษตรกรไมมีสวนในการตัดสินใจและกําหนดเงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน ทําใหเกษตรกรตองเปนเบ้ียลาง
ตลอดไมสามารถหลุดพนจากวงจรของความเปนหนี้ได 

ในภาวะการแขงขันที่ รุนแรง ระบบเกษตรไทยไดมีการปรับเปล่ียนโดยไดผนวกเอา
มาตรการควบคุมคุณภาพเขาสูกระบวนการผลิตเพ่ือสรางมาตรฐานสากลที่ใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัย ความสะอาด และคุณคาโภชนาการ ในขณะเดียวกันการสงออกทางเกษตรไดขยาย
การสงออกเปนอาหารแปรรูป หรืออาหารพรอมปรุงมากขึ้น นอกเหนือจากสวนที่เปนวัตถุดิบ ทั้งนี้
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางเกษตร 

การเลือกทางเดินเพื่อพัฒนาเกษตรไทยจากครัวบานสูครัวโลกนี้ เกษตรกรจําตอง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต จําตองลงทุนทั้งที่เปนเงินตราและไมใชเงินตรา ในหลายขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตเกษตรกรยังตองพึ่งพิงปจจัยจากภายนอก เชน พันธุกรรมพืชและสัตวในรูปของ
เมล็ดพันธุพืชและเชื้อพันธุสัตว สารเคมีที่ใชสนับสนุนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเกษตรและ
อาหาร จนกระทั่งเปนที่กังวลของสังคมวาการพัฒนาเกษตรไทยแทจริงแลวยังคงพึ่งพิงฐานความรู
และเทคโนโลยีจากภายนอก ถารูปแบบการพัฒนายังคงดําเนินการเชนน้ีตอไป ประเทศคงสูญเสีย
อธิปไตยทางเกษตรและอาหาร 

อยางไรก็ตาม ระบบเกษตรไทยยังมีความหลากหลายทั้งในระบบคิด ฐานทรัพยากร 
เปาหมายการผลิต กระบวนการผลิต และการพัฒนาการใชเทคโนโลยีภายใตสภาวะการผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก ความรุนแรงของการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกตลอดจนการระบาดของ
เชื้อโรคที่มีผลตอระบบการผลิต เชน ไขหวัดนก และภาวะภัยแลง เกษตรกรจํานวนมากยังขาด
ศักยภาพที่จะสรางภูมิคุมกันเพื่อตอบรับกับผลกระทบดังกลาวจากภายนอกนี้ไดอยางรูเทาทัน 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนความเปนมาของประเด็นความมั่นคง ความ
ปลอดภัยและอธิปไตยทางอาหาร พรอมทั้งเสนอกระบวนการของการพัฒนาระบบเกษตรที่นําไปสู
ประเด็นดังกลาว โดยแจกแจงองคประกอบและผลการดําเนินงานที่สําคัญ เชน เทคโนโลยี 
ทรัพยากรชีวภาพ การจัดการระบบการผลิต การเสริมสรางสมรรถนะชุมชน การสรางตลาด
ทางเลือก การขยายผลระดับเครือขาย และกระบวนการนโยบายสาธารณะ ที่ไดมีการดําเนินการ
โดยกลุมตางๆ ในประเทศ เพื่อแสดงใหเห็นวาการขับเคลื่อนทางสังคมบนฐานของความรูและ
ปญญาเปนพลังที่สําคัญ 
 

ความเปนมาของความมั่นคงทางอาหาร 

จากความกังวลและตระหนักถึงความอดอยากในชวงที่ประเทศอาณานิคมตางๆ กําลัง
ฟนฟูหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหเกิดนวัตกรรมทางดานปฏิวัติเขียวขึ้น ซึ่งไดแกปญหาทางดาน
อาหารในระดับหนึ่ง แตกอใหเกิดผลกระทบมากมายทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ระบบคิด และ
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การศึกษา การนําแนวคิดเชิงระบบในเวลาตอมา เชน งานวิจัยระบบพืชและแนวทางระบบฟารม ทํา
ใหมิติการพัฒนาเกษตรมีความสมดุลมากขึ้น 

การประชุม Earth Summit ที่ประเทศบราซิล ในป พ.ศ. 2535 (1992) เปนการประชุมครั้ง
แรกในระดับนานาชาติที่พูดถึงการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยความมั่นคงทางอาหารไดเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของ Agenda 21 แตในขณะนั้นยังไมไดมีการขยายผลเนื่องจากมีหลายเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกัน 
หลังจากนั้นอีก 5 ป ในป พ.ศ. 2539 (1996) ไดมีการประชุมสุดยอดอาหารโลก (World Food 
Summit) โดย FAO ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในการประชุมไดมีการถกเถียงกันของ 2 แนวคิด
ระหวางความมั่นคงทางอาหารที่ผลักดันโดยบรรษัทขามชาติ และความมั่นคงทางอาหารของ
เกษตรกรรายยอยและผูที่ดอยโอกาส มีการใหความสําคัญกับชุมชนชายขอบ หรือกลุม “The 
excluded” หมายถึง กลุมที่ถูกลืม หรือ กลุมที่ถูกละเลยจากการพัฒนา 

ในปจจุบันความมั่นคงทางอาหารไดบรรจุอยูในงานวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติทั้ง 16 
แหง โดยเฉพาะสถาบันวิจัยนโยบายอาหาร หรือ IFPRI (International Food Policy Research 
Institute) ไดจัดประชุม Sustainable Food Security for All by 2020 ที่กรุงบอนนในป พ.ศ. 2544 
หาปใหหลังจากการประชุม Food Summit เกิดขึ้นเนื่องจากไมมีการเคลื่อนใดๆ ภายหลังจากการ
ประชุมที่กรุงโรม สาระในการประชุมมองไปถึงป ค.ศ. 2020 ที่คาดวาทุกวันจะมีเด็กตายเพราะขาด
แคลนอาหารประมาณ 7 – 8 หมื่นคน โดยมุงประเด็นไปที่ประเทศอัฟริกาซึ่งมีภัยจากสงคราม และ
ประเทศในแถบเอเซียตะวันออก การประชุมครั้งนี้เปนการหลอมรวมและมองความมั่นคงทางอาหาร
จากหลายองคกรดวยกัน ทั้งองคกรที่ถูกตําหนิตลอดเวลาโดยนักวิชาการที่ตอสูเพ่ือเกษตรกรหรือ
ชาวบาน เชน World Bank ภาคเอกชน บรรษัทขามชาติ  

ความหมายของความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมหลายดาน ไดแก สิทธิอันชอบธรรมของ
มนุษยทุกคนที่จะเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย เปยมคุณคาทางโภชนาการ มีปริมาณมากเพียงพอตอ
ความจําเปน และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะเปนอิสระจากความอดอยากและขาดแคลน (สิทธิชุมชน) 

ในการพิจารณาถึงความมั่นคงทางอาหารจะคํานึงถึงภาวะทุพโภชนาการและความยากจน
เปนหลัก โดยมีหลักเกณฑและตัวชี้วัดที่แตกตางกัน ซึ่งพบวาการวัดโดยการใชภาวะทุโภชนาการจะ
สามารถนาํไปปฏิบัติไดดีกวา 

 

การเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่กระทบตอแนวคิด นโยบาย และการดําเนินการ  

(1) การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูนโยบายของประเทศหลังวิกฤตทางการเงินป พ.ศ. 
2540 เปนการออกแบบความมั่นคงทางอาหารที่ชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นวาอาหารมีความสําคัญใน
ภาวะที่ผันผวน การออกแบบการผลิตที่อิงการจัดการน้ําในระดับฟารม (farm-pond agriculture) 
เชน มีสระน้ําเพื่อการเกษตรของตนเองในระบบเกษตรทฤษฎีใหมเปนการสรางความมั่นคงทาง
อาหารและรายไดใหกับครัวเรือนเบื้องตน   

(2) การพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือกหรือเกษตรกรรมยั่งยืน อยางตอเนื่องขององคกร
พัฒนาเอกชน การดําเนินงานไดจัดทําเปนเครือขายนักวิชาการและนักพัฒนาจากหลายสาขา เพื่อ
แสวงทางเลือกของการพึ่งตนเอง และพูดถึงสิทธิการจัดการทรัพยากรเปนหลัก เพราะขณะนั้น (ป 
2547) กําลังมีการพิจารณาพระราชบัญญัติปาชุมชน ดังนั้น เกษตรกรรมทางเลือก เกษตรกรรม
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ยั่งยืน สิทธิชุมชน และการจัดการทรัพยากรในประเทศไทยสวนใหญจึงเปนการเคลื่อนโดยองคกร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการ และพลังประชาชน เชน กลุมสมัชชาคนจน 
 (3) อธิปไตยของระบบอาหาร สิทธิชุมชนท่ีจะกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานการ
ผลิตอาหารอยางยั่งยืน การกระจาย และการบริโภค ในปจจุบันเกษตรกรตองพึ่งพิงเมล็ดพันธุจาก
บรรษัทขามชาติเปนหลัก และมีความสามารถในการพึ่งพิงตนเองเพียงนอยชนิด ดังกรณีของขาว 
เกษตรกรสวนใหญมีพันธุพื้นเมืองแตยังตองพึ่งเมล็ดพันธุจากสวนราชการ สําหรับขาวโพด 
ทานตะวัน ไมผล พืชผักเมืองหนาวทั้งหมด ตองพึ่งพิงบรรษัทขามชาติ ดังนั้น หากจะพิจารณาถึง
ประเด็นเรื่องอธิปไตยระบบการผลิตอาหาร ภาครัฐตองปรับเปลี่ยนโครงสรางงานวิจัยในพืชเหลานี้ 
ประเด็นสําคัญไดแกการพึ่งตนเองของเกษตรกร แตไมไดหมายความถึงการปฏิเสธบรรษัทขามชาติ
หากเปนการเตรียมพรอมเมื่อเกิดวิกฤต ซึ่งประเทศไทยยังไมคอยมีความตระหนักในประเด็นนี้ ใน
ประเทศอัฟริกาการอพยพคนและสงครามเปนประเด็นที่ใหญมากหากไมมีเมล็ดพันธุก็ไมสามารถมี
ความเปนอยูท่ีม่ันคงได 

(4) การประชุมระหวางองคกรพัฒนาเอกชนภาคประชาสังคมวาดวยการประชุมสุดยอด
อาหารโลก (หาปใหหลัง) ในป พ.ศ. 2544 ที่กรุงเทพฯ พรอมกับการประชุมที่กรุงบอนน เพื่อการ
บรรลุเปาหมาย “อาหารเพื่อคนทั้งโลก” โดยใหความสําคัญกับสิทธิการถือครองที่ดิน เกษตรกรราย
ยอยตองมีที่ดินของตนเอง สามารถเขาถึงปจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิต การเขาถึง
เทคโนโลยีซึ่งขยายผลไดอยางรวดเร็วเนื่องจากชาวบานมีความสามารถในการชวยเหลือตนเอง การ
เพิ่มผลิตภาพ มีระบบการผลิตท่ีปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม และสนับสนุนการ
ขยายผลระบบเกษตรยั่งยืน 

(5) การสรางยุทธศาสตรแหงชาติดานอาหารโดยสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข จัดทําราง “รัฐธรรมนูญสุขภาพคนไทย” พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่ง
อยูในระหวางการพิจารณาของรัฐบาล เปนพระราชบัญญัติสรางนําซอม ซึ่งจะลดการใชจายจํานวน
มหาศาล ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2543 จนกระท่ังปจจุบัน การดําเนินงานมีการขับเคลื่อนทั้ง
ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคการเมืองโดยไมไดมีการแบงกลุมแตเปนการเคล่ือนเพื่อ
ประเทศ ดังนั้นการเคลื่อนเรื่องเกษตรยั่งยืน การจัดการ และอาหารตองมีสุขภาพเปนตัวนํา และภาค
เกษตรตองทํางานรวมกับสาธารณสุข 
 งานประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติในเดือนกันยายน ป 2547 ไดเชื่อมโยงเกษตร อาหาร 
ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ ภายใตประเด็นใหญ “อาหารและเกษตรเพื่อสุขภาพ ภัยคุกคามจาก
สารเคมี” ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรอาหารปลอดภัยระดับพื้นที่อยางครบวงจร (Local Food 
System) โดยเนนใหสรางความเขมแข็งภายในกอนแขงขันกับตางประเทศแตไมไดปฏิเสธกระแส
โลกาภิวัฒน สนับสนุนการจัดการความรูในระบบเกษตรและอาหาร กําหนดหลักเกณฑการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาขอบังคับเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารเคมี ซึ่งไมไดกําหนดเฉพาะ
ในกลุมผูเชี่ยวชาญแตตองเกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรซึ่งเปนผูใชโดยตรง พัฒนาระบบและกระบวนการ
ยกเลิกการโฆษณาสารเคมีเกษตร ซึ่งหากมีคนเชื่อม่ันทําเกษตรอินทรียและมีสนใจในจุลชีพตางๆ จะ
เปนโอกาสในการสรางฐานทางวิชาการ สงเสริมการคิดคนและพัฒนาระบบและมาตรฐานทางเลือก
ดานตางๆ และผลักดันระบบเกษตรยั่งยนืที่ไมใชสารเคมีและเนนการพึ่งตนเอง 
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ระบบอาหารครอบคลุมหลายกิจกรรมและมีหลากหลายมิติ ไดแก การผลิต การจัดเตรียม
ปจจัยการผลิต การแปรรูป การกระจาย การเขาถึงทรัพยากรขอมูลขาวสารและการใชประโยชน การ
หมุนเวียนการจัดการของเหลือใช และหวงโซอาหาร ซึ่งไดมีความพยายามในการวิเคราะหถึง
แหลงที่มาของอาหารวามีระยะการเดินทางอยางไร เพื่อใหตระหนักถึงเรื่องตนทุนทางพลังงาน 
(energy cost) ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของระบบอาหารทองถิ่น “Local Food System“ ที่
เปดโอกาสใหชุมชนไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและราคาถูก 

 

องคประกอบที่สําคัญเก่ียวกับการสรางความมั่นคงทางอาหาร 
 การสรางความมั่นคงทางอาหารเปนการบูรณาการเพื่อใหเกิดดุลยภาพที่ใหความสําคัญ
กับ “ความเปนมนุษย” และความสมบูรณของสิ่งแวดลอม องคประกอบหรือประเด็นที่นําไปสูความ
ม่ันคงทางอาหารที่ไดมีการดําเนินการในปจจุบันดังแสดงในภาพที่ 1 

ในแตละประเด็นจะคัดเลือกกรณีตัวอยางที่ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรไดมีสวน
เกี่ยวของในกระบวนการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 องคประกอบที่สนับสนุนการสรางความมั่นคงทางอาหารดังกรณีตัวอยางในประเทศไทย 
  

เทคโนโลยี 

1. การพัฒนาและการขยายผลการใชปุยน้ําสกัดชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต 

เปนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม โดยเนนกระบวนการทํางานเรียนรูซึ่งกันและกัน
ระหวางนักวิจัยและเกษตรกร การขยายผลเปนไปอยางรวดเร็วเนื่องจากเกษตรกรมีความอิสระใน
การใชวัสดุทองถิ่นที่เกษตรกรสามารถจัดหาได และมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันโดยผาน
เวทีชาวบาน การปฏิบัติ ทดลอง และเรียนรูดวยตนเองของเกษตรกรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมซึ่ง
ไดกลายมาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเกษตรอินทรีย ดังนั้นการวัดผลจากการใชปุยน้ําสกัดชีวภาพ
จึงมีมากกวาเทคโนโลยี แตเปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่มีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา  

ในชวง 5 ปที่ผานมา กลาวไดวาเทคโนโลยีการผลิตปุยหรือน้ําสกัดชีวภาพเปนนวัตกรรม
ทางสังคมที่สรางการตื่นตัวของการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเองดานปจจัยการผลิต
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ทางเกษตรไดมากที่สุด ทั้งนี้ไดสรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูในรูปแบบใหมๆ ที่ตาง
จากการ “ฝกอบรม” แบบดั้งเดิม 

 
2. การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุขาวชุมชน 

กรมสงเสริมการเกษตร รวมกับศูนยขยายพันธุพืชฯ จัดทําโครงการผลิตและการกระจาย
เมล็ดพันธุขาวชุมชน เพื่อสรางสมรรถนะการพึ่งตนเองดานเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีใหแกเกษตรกร 
โดยเปล่ียนวิธีการจากการฝกอบรมเปนการปรับใชแนวทางโรงเรียนเกษตรกร เนื่องจากกรมสงเสริม
มีความคุนเคยกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในนาขาวแตการดําเนินงานยังขาดความ
ตอเนื่อง นอกจากนี้ทางการศึกษานอกโรงเรียนยังไดนําวิธีการดังกลาวมาเสริมสรางการเรียนการ
สอนของผูสูงอายุในหมูบาน 

การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนเปนกิจกรรมกลุมที่ตองมีแกนนําที่เขมแข็ง ตองการการ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลในการกระจายเมล็ดพันธุดี และสนับสนุนกิจกรรมการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชทองถิ่น ดังกรณีศึกษา บานนํ้าเกี๋ยน กิ่ง อ.ภูเพียง จ.นาน ซึ่งชาวบานให
ความสําคัญกับเมล็ดพันธุและคุณคาของอาหารพื้นบาน มีการแลกเปล่ียนพันธุพืชภายในทองถิ่น 
และโครงการปรับปรุงพันธุขาวนาลุมน้ําฝนอยางมีสวนรวมของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนและ
ภาคอีสาน ซึ่งเปนการทํางานระหวางนักวิจัยและเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุที่เหมาะสม แตใน
ขั้นตอนสุดทายของการประเมินพันธุจําตองมีผูที่เกี่ยวของจากหลายฝาย เชน เจาของโรงสี พอคา
ขาวสงออก เปนตน เพื่อกําหนดลักษณะสีขาวเปลือก ลักษณะขาวสารและคุณภาพ ในป 2547 
สถาบันวิจัยขาวไดคัดเลือกสายพันธุขาวที่มีคุณสมบัติเมล็ดคลายขาวดอกมะลิ 105 แตทนทานตอ
โรคไหมและไมไวแสง โดยผานกระบวนการดังกลาวนี้ 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการออกแบบระบบการผลิตที่ยั่งยืน 

การปรับเปล่ียนระบบการผลิตพืชผักโดยใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาเปนการผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษในระบบเกษตรชานเมือง บานปงนอย ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม โดยใชหลักการ
เกษตรนิเวศน ใหความสําคัญกับความหลากหลายของพืชผักเพื่อสรางความสมดุลระหวางศัตรูพืช
และศัตรูธรรมชาติ ผลการสํารวจพบวา ความเสียหายสูงสุดในปแรกไมเกินรอยละ 20 และ
กระบวนการดังกลาวไดขยายผลไปยังหลายกลุม พรอมทั้งการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดสารพิษ 

การพัฒนาระบบเกษตรประณีตในพื้นที่ 1 ไร ของปราชญชาวบานภาคอีสาน ครูบาสุทธิ
นันท ปรัชญพฤทธิ์ บานปากชอง ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย สามารถสรางความมั่นคงทางอาหาร 
และรายไดใหกับครัวเรือนไดจนกลายเปนแปลงสาธิตการเรียนรูของเครือขายปราชญชาวบานภาค
อีสาน 
 

4. การปรับใชเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน  

กรณีตัวอยางของกลุมเกษตรทฤษฎีใหม หมู 3 ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม การ
บริหารกลุมใชกิจกรรมออมทรัพยเปนแกนชักนําใหชาวบานเขารวมการประชุม และกระจายระบบ
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การผลิตไปยังแกนนําของกลุมยอย เชน ไกพ้ืนเมือง โคนม ปลา ขาว และไมผล จนเกิดการชํานาญ
เฉพาะทางและพัฒนาปจจัยการผลิต เชน ปุยน้ํา ปุยอินทรีย จนสูระดับพาณิชย พรอมทั้ง
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และอินทรีย ตามลําดับ รายไดที่เกิดจาก
กิจกรรมกลุมยอยบางสวนไดนํามารวมในกลุมเพื่อใชหมุนเวียนในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังมี
การเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอกทั้งภาคเอกชน และสถาบันวิจัยของรัฐ เชน มหาวิทยาลัยแมโจ 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

การเสริมสรางสมรรถนะเกษตรกร 

5. การใชแนวทางโรงเรียนเกษตรกรเพื่อสรางเสริมสมรรถนะของเกษตรกรตอการ
เปล่ียนแปลง 

 นอกจากเทคโนโลยีเรื่องปุยชีวภาพแลว แนวทางการทํางานรวมกับชาวบานโดยผานทาง
โรงเรียนเกษตรกรไดขยายไปอยางรวดเร็ว โดยเนนการเปลี่ยนกระบวนทัศนและเสริมสรางสมรรถนะ
ชุมชน ซึ่งเปดโอกาสใหเกษตรกรพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง  

แนวทางโรงเรียนเกษตรกรไดพัฒนามาจากการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในนาขาว 
และกระจายไปสูระบบการผลิตอื่นๆ เชน โครงการเมล็ดพันธุขาวชุมชน นอกจากนี้ยังไดขยายผลไปสู
การศึกษานอกระบบและการเสริมสรางสมรรถนะของชุมชนดานตางๆ เชน สาธารณสุข การวางแผน 
ปุย หมอดิน และองคกรพัฒนาเอกชน เชน โรงเรียนชาวนา ของมูลนิธิขาวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี 
เปนตน 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 

6. การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีความเกี่ยวของกับสิทธิการเขาถึง การใชประโยชน และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ ซึ่งผูกพันกับภูมิปญญาทองถิ่น การใชปาและพื้นที่
ลุมน้ํา เปนกิจกรรมรวมที่ไมสามารถดําเนินการไดในรายบุคคล และมีการขยายสูระดับเครือขาย 

ตัวอยาง การจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม และการจัดการ
ลุมน้ําสงครามตอนลาง บานดงสาร ต.โพนงาม อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร เปนการผลิตภายใต
ระบบการผลิตเพื่อยังชีพ ชุมชนบานดงสารในฤดูฝนไมสามารถปลูกขาวไดเนื่องจากเปนพื้นที่น้ําทวม
จึงตองอาศัยการจับปลาเปนรายได ชุมชนไดพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประมงในบึงหนอง
ตางๆ เพื่อกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนที่ประสบความสําเร็จชี้ใหเห็นคุณสมบัติบางประการ นั่นคือ 
กฎกติกาของชุมชนที่เปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงการใชประโยชนอยางเปนธรรม และการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจของสมาชิกในการกําหนดกฎเกณฑตางๆ จนสามารถแปลงสินทรัพยใหเปนทุน
นําไปสูความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลาว ไดกลายเปนทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อลดปญหาความยากจน (Mathie, 2002) 
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เครือขาย 

7. โครงการนํารองเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

เครือขายที่สําคัญ ไดแก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 600 ลานกวาบาท ในระยะเวลา 3 ป ดําเนินการทั่วประเทศโดยแบง
ออกเปน 19 ภูมินิเวศน เนนการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การเปลี่ยนแปลงฐานการผลิต การ
เปล่ียนแปลงฐานภูมิปญญา การเปลี่ยนแปลงฐานองคกรและชุมชน และการเปลี่ยนแปลงฐาน
ทรัพยากร เพื่อบรรลุถึงเกษตรกรรมยั่งยืน 

 
8. เครือขายปราชญชาวบานกับการจัดการองคความรู  

การจัดการองคความรูกําลังเปนที่สนใจและมีการศึกษาหลายระดับตั้งแตการจัดการอยาง
งายจนกระทั่งถึงการใช Software ตางๆ 

ตัวอยางการจัดการองคความรูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดใชคนเปนตัวเคลื่อนโดยมี
ปราชญชาวบานเปนแกนนํา และรวมเปนเครือขายท่ีมีคุณภาพ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
จาก 12 สถานีปราชญชาวบานอีสานที่มีความรูเฉพาะในดานตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ชาวบานเกิดจากการเสวนา ดูงาน และเวทีชาวบาน โดยมีองคกรภายนอกเปนหนวยงานประสาน 
ผลที่ไดรับ คือ เครือขายสามารถออกแบบเทคโนโลยี รูปแบบการผลิต และการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่นใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทอยางสูงในการเคลื่อนของ
เครือขาย 
 
ตลาดทางเลือก 

9. การสรางตลาดทางเลือก 

ตลาดทางเลือกเปนการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหารทองถิ่น สนับสนุนใหผูผลิต
พบผูบริโภค และเปดโอกาสใหผูบริโภคไดตระหนักถึงแหลงที่มาและคุณคาทางโภชนาการของ
อาหาร เปนงานที่ทาทายวาเกษตรกรรายยอยสามารถเลี้ยงพลโลก หรือประเทศไทยไดหรือไม 
ปจจุบันตลาดทางเลือกไดถูกพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาเกษตรยั่งยืนสําหรับเกษตรกรรายยอย 
ถึงแมยังจัดอยูในรูปแบบตลาดจัดตั้ง เชน ตลาดนัด แตกระบวนการดังกลาวไดเกิดขึ้นทั่วไปโดยการ
ริเริ่มของชุมชน 
 
กระบวนนโยบายสาธารณะ 

10. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
สมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนการเชื่อมประสานระหวางพลังภาควิชาการ ภาคประชาชน 

และภาคการเมือง จนไดรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ หรือ พระราชบัญญัติสรางนําซอม เปน
กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ยิ่งใหญที่สรางกฏหมายโดยผานกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
(Multi Stakeholder Process) ท่ีสรางสมานฉันทในชาติอยางตอเนื่อง ชูยุทธศาสตรแหงชาติดาน
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อาหารเพื่อสุขภาพดีถวนหนา โดยเนนการผลักดันระบบเกษตรยั่งยืน เพื่อสนองระบบอาหาร
ปลอดภัยและสรางความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ผลของ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติจะมีผลตอ
ความปลอดภัยของระบบอาหารและทิศทางการพัฒนาเกษตรไทย 
 
สรุป 

• ประเทศไทยเปนประเทศสงออกอาหารแตตองพึ่งพิงปจจัยการผลิตจากภายนอกอยาง
มาก เชน พันธุพืช และสารเคมี  

• ความมั่นคงทางอาหารมีหลายมิติ จําเปนตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน  
• บทบาททางสาธารณสุขไดสรางความตระหนักดานความปลอดภัยทางอาหารและ

สุขภาพ และชวยขยายผลแนวคิดและแนวปฏิบัติเกษตรยั่งยืน โดยใชสุขภาพเปนตัว
เคลื่อน 

• การขับเคล่ือนทางสังคมไดสรางกระบวนการนโยบายสาธารณะบนฐานของความรูและ
ปญญา ซึ่งเปนมิติใหมของการทํางานเพื่อบรรลุความมั่นคง ความปลอดภัย และ
อธิปไตยทางอาหาร 

 
ประเด็นที่คงคาง 

• เราใชแนวนโยบายควบคุมบทบาทของโลกาภิวัฒนใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรรายยอย 
และชุมชนชายขอบไดหรือไม อยางไร เชน กรณีตัวอยางของนโยบาย FTA 

• เกษตรกรรายยอยจะมีกลยุทธการจัดการตอการเปลี่ยนแปลงอยางไรตอการครอบงําของ
บรรษัทขามชาติทางอาหารและเกษตร 

• เราจะนําประเด็นความมั่นคงทางอาหาร การแกไขปญหาทุโภชนาการ และความยากจน
เขาสูการวิจัยระบบเกษตรไดอยางไร 
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