สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ิ กฤต
เส้นทางเดินของมติ ความมันคงทางอาหารในภาวะว
่

ปัจจ ัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิต/ต ัวชวี้ ัด

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ิ ธิในอาหาร”
๑. การดาเนิน การเรือ
่ ง “ส ท
รัฐ บาล/
ทุกภาคส่วน

เสนอให ้มีการบัญญัติ “สิทธิในอาหาร” ไว ้ในรัฐ ธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ดาเนินการเพื่อปกป้ อง “สิทธิในอาหาร” ของประชาชนทุกคนใน
ภาวะวิกฤต (ดาเนินการตามกระบวนการหัวข้อ ๒-๕ ของมตินี้)

“สิทธิในอาหาร” ได้รับการบัญญัติไว ้ใน ร่างรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....

“สิทธิในอาหาร” เป็ นหลักการพื้นฐานในการดาเนินการ
ของทุกภาคส่วนในเรื่องความมั่นคงทางอาหารในภาวะ
วิกฤต

๒.การจัดทานโยบายและแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารระดับชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/ทุกภาคส่วน

จัดทานโยบายและแผนปฏิบ ัติการระดับชาติว่าด้วยความมั่ นคง
ทางอาหารในภาวะวิกฤต โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ภายใน ๒ ปี

มีนโยบายและแผนปฏิบ ัติการระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

๓.การพัฒนาระบบอาหารให ้พร ้อมรับภาวะวิกฤต
ด ้านการผลต
ิ อาหาร
บังคับใช ้ ม. ๑๒ ของ พ.ร.บ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
คณะรัฐ มนตรี
อปท./ภาคีที่เกี่ยวข้อง/เครือข่าย
องค์กรชุมชน
กรมธนารักษ์/กรมที่ดิน/การรถไฟ
แห่งประเทศไทย/อปท./
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ก.เกษตรฯ /ก.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/ก.มหาดไทย/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน
/ภาคประชาสังคม

ด ้านการส ารองอาหาร
ก.เกษตรฯ/ก.พัฒนาสังคมฯ/ก.
มหาดไทย/อปท./
หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง
ก. การอุดมศึกษาฯ/ก.
อุตสาหกรรม/สนช./วช./สกสว./
สวก./หน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกาหนดให ้เขตพื้นที่ใดเป็ นเขตพื้นที่ที่
จ าเป็ นต้องสงวนไว ้เพื่อประโยชน์ด ้านความมั่นคงด้านอาหารเป็ น
การชัวคราว
่

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐาน
ของชุมชนรวมทังองค์
้
ความรูและการใช
้
ภู้ มิปัญญาท้องถิ่ น

ชุมชนมีพื้นที่และมีแหล่งผลิตอาหารและดาเนินการ
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เพื่อพึ่งพาตนเองได้ใน
ภาวะวิกฤต

สนับสนุนให ้มีมาตรการที่เป็ นธรรมเพื่อนาที่ดินอันเป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาใช ้
ประโยชน์เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพของประชาชน

มีการเพิ่มขึ้นของการนาที่ดินอันเป็ นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน มาใช ้เพื่อความมั่นคงทางอาหารเพื่อ
รองรับภาวะวิกฤต

ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรม เกษตรกร และชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง โดยให ้ความสาคัญกับการเข้าถึงการใช ้
ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน การจัดการน้า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และคานึงถึงความยั่งยืน ความเป็ นมิ ตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมและเป็ นธรรม รวมถึงการควบคุ ม
คุณ ภาพตามความจ าเป็ นและเหมาะสม

ประชาชนมีการผลิตหรือเก็บหาอาหารจากแหล่ง
ธรรมชาติโดยทั่วถึงและเป็ นธรรม เพื่อรองรับภาวะ
วิกฤต

สนับสนุนให ้เกิดการผลิตและระบบการสารองอาหาร ตังแต่
้
ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน และครัวเรือนโดยมีรูปแบบที่
หลากหลาย ปลอดภัย เพียงพอ และพร้อมกระจาย สอดคล้อง
กับภูมินิเวศวัฒนธรรมของท้องถิ่น

เกิดระบบการสารองอาหารเพื่อรองรับภาวะวิกฤต ตั ง้ แต่
ระดับประเทศจนถึงระดับชุมชน และครัวเรือน

สนับสนุนชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และเครือข่าย
ด้านการศึกษาวิจ ัย ในการพัฒนาองค์ความรู ้ นวัตกรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิต แปรรูป ถนอมอาหารเพื่อการสารอง
อาหารสาหรับภาวะวิกฤต และกระจายเทคโนโลยีสู่ช ุมชน

เกิดองค์ความรูและนวั
้
ตกรรมในการแปรรูปและถนอม
อาหารเพื่อการสารองอาหารเพื่อรองรับภาวะวิกฤต ทีม
่ ี
การใช ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการกระจายเทคโนโลยีสู่
ชุมชน

ในประเทศไทย “สิทธิในอาหาร”
เป็ นสิทธิของประชาชนที่รัฐ มี
หน้าที่ในการปกป้ อง ร่วมกับทุก
ภาคส่วนของสังคม
ประเทศไทยมีแนวนโยบาย
พื้นฐานของรัฐ เรื่องความมั่นคง
ทางอาหารในภาวะวิกฤต ที่ทุก
ภาคส่วนใชเป็
้ นแนวทางในการ
ดาเนินการร่วมกัน
ในทุกภาวะวิกฤต ประชา ชนทุ ก คนใน
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รั บ ก า ร
คุมครองสิ
้
ทธิในอา ห า ร คื อ สา ม า รถ
เข้าถึง อ า ห า รที่ เ พี ย ง พอ ปลอ ดภั ย
และมีคุณ ค่าทางโภชนาการ ได้อ ย่ า ง
เป็ นธรรม

ในทุกพื้นที่มีระบบการผลิต
อาหารและเก็บหาอาหารจาก
แหล่งธรรมชาติที่พร้อมรับภาวะ
วิกฤต

ในทุกพื้นที่มีการสารองอาหาร
ทังอาหารสด
้
แห ้งและแปรรูป
เพื่อรองรับภาวะวิกฤต

สมัชชาสุขภาพ ๑๓ / หลัก ๓ / ผนวก ๑ / ความมัน่ คงทางอาหารในภาวะวิกฤต หน้าที่ ๑/๓

สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ิ กฤต
เส้นทางเดินของมติ ความมันคงทางอาหารในภาวะว
่

ปัจจ ัยนำเข้ำ

กระบวนกำร

ผลผลิต/ต ัวชวี้ ัด

ผลลัพธ์/ผลกระทบ

ด ้านการกระจาย การแลกเปลย
ี่ น และการแบ่งปั นอาหาร
ชุมชน/ผวจ./อปท./เครือข่าย
องค์กรชุมชน/ภาคประชาสังคม/
ภาคเอกชน/หน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้อง/กรมพัฒนาชุมชน กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก.
มหาดไทย/สป.ก.พาณิ ชย์/กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ก.เกษตรฯ
ก.พาณิ ชย์/ก. ดิจ ิทัลฯ/ก.
มหาดไทย/ก.อุตสาหกรรม/ก.
เกษตรฯ/หน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้อง/เครือข่ายองค์กรชุมชน/
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน
ก.พาณิ ชย์/สภาหอการค้าฯ/คกก.
การแข่งขันทางการค้า /เครือข่าย
องค์กรผูบริ
้ โภค/หน่วยงานและ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง
ก.มหาดไทย/ก.พาณิ ชย์/ก.
คมนาคม/หน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้อง/เครือข่ายองค์กรชุมชน/
ภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน

จัดทาแผนชุมชนเพื่อจัดระบบการกระจาย การแลกเปลี่ยน และ
การแบ่งปันอาหาร เพื่อเตรียมการและรับมือกับภาวะวิกฤต ทั ง้
ภายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และเชือมโยงกั
่
บชุมชนอื่น ๆ

ชุมชนมีแผนชุมชนเพื่อจัดระบบการกระจาย การ
แลกเปลี่ยน และการแบ่งปันอาหาร เพื่อเตรียมการและ
รับมือกับภาวะวิกฤต

มีระบบที่เชือมโยงผู
่
ผลิ
้ ตกับผูบริ
้ โภคเข้าด้วยกัน
โดยตรง ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการมีแพลทฟอร์ม
ออนไลน์
ส่งเสริมการตลาดที่เชือมโยงโดยตรงระหว่
่
างผูผลิ
้ ตกับผู บ
้ ริโภค

ส่งเสริมให ้เกิดการค้าที่เป็ นธรรมระหว่างระบบค้าปลีกแบบดังเดิ
้ ม
และระบบการค้าสมัยใหม่ รวมถึงการผลักดันการดาเนินการตาม
พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

บริหารจัดการ กระจาย แลกเปลี่ยนอาหารจากผู ้ผลิตสู่ผู ้บริโภค
อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรมในภาวะวิกฤต

มีนโยบายและแผนการดาเนินการเพื่อให ้เกิดการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรมระหว่างระบบค้าปลีกแบบดั ง้ เดิม
และระบบการค้าสมัยใหม่ รวมถึงมีการป้ องกันการ
ผูกขาดตลาด

มีนโยบายและแนวทางการบริห ารจัดการ กระจาย
แลกเปลี่ยนอาหารจากผูผลิ
้ ตสู่ผบริ
ู ้ โภคอย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรมในภาวะวิกฤต

๔.การพัฒนาระบบดูแลประชากรเปราะบาง และประชาชนทีข
่ าดความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
ก.มหาดไทย/อปท./ก.ดิจ ิทัลฯ/
ก.พัฒ นาสังคมฯ/หน่วยงานและ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง/เครือข่ายองค์กร
ชุมชน/ภาคประชาสังคม

พัฒนาฐานข้อมูลให ้เป็ นปัจ จุบ ัน จัดทาระบบการค้นหา และระบบ
การช่วยเหลือ รวมถึงพัฒนากลไกของชุมชนและสนับสนุนระบบ
อาสาสมัครให ้สามารถช่วยเหลือดูแลประชากรเปราะบางและ
ประชาชนที่ขาดความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง ในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม

ชุมชนมีฐ านข้อมูล ระบบการค้นหา และระบบการ
ช่วยเหลือ มีกลไกของชุมชน มีนโยบายและแนวทาง
ในการสนับสนุนระบบอาสาสมัคร สาหรับการดูแล
ประชากรเปราะบางและประชาชนที่ขาดความมั่นคง
ทางอาหารในภาวะวิกฤต

คณะรัฐ มนตรี/ก.พาณิ ชย์/
ก.เกษตรฯ/หน่วยงานอื่นที่ดูแล
สต๊อกอาหาร

จัดระบบและแผนปฏิบ ัติการนาอาหารที่มีคุณ ภาพออกมากระจาย
ให ้ทั่วถึงอย่างเป็ นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

มีระบบการนาอาหารในสต๊อกอาหาร ออกมาแจกจ่าย
ให ้กับประชากรเปราะบางในภาวะวิกฤต

ในทุกพื้นที่มีระบบการกระจาย
การแลกเปลี่ยนและการแบ่งปัน
อาหารที่พร้อมรับกับภาวะวิกฤต
ในภาวะวิกฤตผูผ
้ ลิตและผูบ
้ ริโภค
ในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถติดต่อซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรง

ในภาวะวิกฤต ระบบตลาดสินค้า
อาหารในทุกพื้นที่มีทงระบบ
ั้
การค้าปลีกแบบดัง้ เดิมและระบบ
การค้าสมัยใหม่ดาเนินการอยู่
ร่วมกัน โดยมีการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม
ในภาวะวิกฤตอาหารได้รับการ
บริหารจัดการ กระจาย แลกเปลี่ย น
อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม

ในทุกภาวะวิกฤต ประชา ชนทุ ก คนใน
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รั บ ก า ร
คุม้ ครองสิทธิในอา ห า ร คื อ สา มา รถ
เข้าถึง อ า ห า รที่ เ พี ย ง พอ ปลอ ดภั ย
และมีคุณ ค่าทางโภชนาการ ได้อ ย่ า ง
เป็ นธรรม

ในภาวะวิกฤตประชากรเปราะบาง
และประชาชนที่ขาดความมั่นคง
ทางอาหาร ได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง
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สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ิ กฤต
เส้นทางเดินของมติ ความมันคงทางอาหารในภาวะว
่

ปัจจ ัยนำเข้ำ

๕. การพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันเพือ
่ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
ก.พาณิ ชย์/ก. มหาดไทย/สตช./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มมาตรการควบคุมราคาสินค้าอาหาร ดาเนินการทางกฎหมาย
ต่อผูกั้ กตุนสินค้าอาหารอย่างจริงจัง และเพิ่มบทลงโทษทาง
กฎหมายต่อผูกั้ กตุนสินค้าอาหาร

ชุมชน

กาหนดมาตรการทางสังคมต่อผูกั้ กตุนสินค้าอาหารในภาวะวิ กฤต

สสส./หน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้อง/ชุมชน

ผลผลิต/ต ัวชวี้ ัด

กระบวนกำร

▪
▪

ส่งเสริมให ้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
สนับสนุนให ้เกิดพื้นที่ต ้นแบบด้านการสารองอาหารของ
ชุมชน ศูนย์เรียนรูชุมชนด้านความมั
้
่นคงทางอาหาร และ
จัดการความรูโดยรวบรวมและถอดบทเรี
้
ยนจากการ
ดาเนินการจริงของพื้นที่ต่าง ๆ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ก.
มหาดไทย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
เครือข่ายองค์กรชุมชน/ภาค
ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาผังนโยบายการใช ้ประโยชน์ พื้นที่
ระดับต่าง ๆ และผังกาหนดการใช ้ประโยชน์ที่ดิน ในการจัดทา
แผนผังและเงื่อนไขข้อกาหนดการใช ้ประโยชน์ที่ดิน เพื่ อเพิ่ม
ประโยชน์ของการใช ้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่สาธารณะ
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ตลอดจนพื้นที่โล่ง ที่จ ะเป็ นพื้ นที่ความ
มั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ/สถาบัน
พระปกเกล้า/สกสว./หน่วยงาน
และภาคีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษา และเสนอรัฐ บาลให ้มีการจัดตังกลไกและระบบส
้
ารอง
อาหารเพื่อรองรับภาวะวิกฤตทังในระดั
้
บชาติและระดับพื้นที่

ศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
• ออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อให ้อานาจ อปท. ให ้สามารถใช ้
งบประมาณและทรัพยากรในการดาเนินการแก ้ปัญหาเมื่อ
เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
• จัดให ้มีแหล่งทุนที่องค์กรชุมชนและภาคประชาชนเข้าถึง
และนามาใช ้ในการแก ้ไข ฟื้ นฟูสถานการณ์ ที่เกิดขึ้ น

มีการเพิ่มมาตรการควบคุมราคาสินค้าอาหารในภาวะ
วิกฤต
มีการพัฒนาระบบการป้ องกันควบคุมการกักตุนสินค้า
อาหารในภาวะวิกฤต
▪ มีการเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย
▪ มีมาตรการทางสังคมของชุมชน
▪
▪

มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาการจัดทาผังนโยบายการใช ้
ประโยชน์พื้นที่ระดับต่าง ๆ และผังกาหนดการใช ้
ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหารในภาวะ
วิกฤต โดย
▪ มีการจัดทานโยบายและแผนดาเนินการ
▪ มีการจัดทาและเผยแพร่แนวทางปฏิบ ัติ
▪ มีการดาเนินการทบทวนผัง ฯ ของพื้นที่ต่าง ๆ
▪
▪

▪
▪

▪
ก.การคลัง/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อปท./เครือข่ายองค์กรชุมชน/ภาคี
ที่เกี่ยวข้อง/กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ก.มหาดไทย/
พอช./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กาหนดมาตรการทางภาษี ค่าตอบแทน หรือมาตรการอื่นๆ ที่
สร้างโอกาสและแรงจูงใจให ้เอกชน ชุมชน และหน่วยราชการที่
มีพื้นที่ว่างเปล่า หรืออนุญาตให ้ใช ้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช ้ประโยชน์มา
ใช ้เพื่อความมั่นคงทางอาหารรองรับภาวะวิกฤต
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น หรือแผนชุมชน หรือธรรมนูญสุขภาพ
ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานของชุมชน ให ้
ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองด้านอาหารในภาวะวิกฤต

มีกิจ กรรมและโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชน
มีโครงการและการดาเนินการจัดการความรู ้ รวมถึ ง
การจัดตังศู
้ นย์การเรียนรูในพื
้
้นที่ต่าง ๆ

มีผลการศึกษาและข้อเสนอต่อรัฐ บาล
มีการจัดตั ้งกลไกและพัฒนาระบบสารองอาหาร
เพื่อรองรับภาวะวิกฤตทั ้งในระดับชาติและระดับ
พื้นที่
มีผลการศึกษาและข้อเสนอ
มีการออกประกาศและคาสั่งที่เอื้อให ้ อปท. บริหาร
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อแก ้ปัญหาความ
มั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตได้
มีการพัฒนาแหล่งทุนฯ

มีการใช ้พื้นที่ว่างเปล่าหรือไม่ได้ใช ้ประโยชน์ มาใช ้เพื่อ
ความมั่นคงทางอาหารรองรับภาวะวิกฤต
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนชุมชน หรือธรรมนูญ
สุขภาพชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐาน
ของชุมชน

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
ในภาวะวิกฤตประชาชนสามารถ
เข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง ใน
ราคาที่เป็ นธรรม

แต่ละชุมชนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับบริบท
เฉพาะของตน ให ้ชุมชนมีความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อพร้อมรับ
ภาวะวิกฤต
การพัฒนาเมืองและชุมชนต่าง ๆ
มีการใช ้พื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในด้านความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อประชาชน
ทุกคนและในทุกภาวะวิกฤต

ในทุกภาวะวิกฤต ประชา ชนทุ ก คนใน
ทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รั บ ก า ร
คุม้ ครองสิทธิในอา ห า ร คื อ สา มา รถ
เข้าถึง อ า ห า รที่ เ พี ย ง พอ ปลอ ดภั ย
และมีคุณ ค่าทางโภชนาการ ได้อ ย่ า ง
เป็ นธรรม
มีการสารองอาหารทัง้ ใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่ให พ
้ ร้อม
รับภาวะวิกฤต
แต่ละพื้นที่สามารถจัดการด้วย
ตัวเองได้ในการแกป
้ ัญหาในภาวะ
วิกฤตและการฟื้ นฟูสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้น
แต่ละพื้นที่และแต่ละชุมชนมี
ความพร้อมมากขึ้นในด้านความ
มั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับภาวะ
วิกฤต
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