สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๓. มติ ๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ความมัน่ คงทางอาหารในภาวะวิกฤต
(Food Security in Crises)
นโยบายสาธารณะนี้มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสั งคมมีการจั ดการร่วมกัน เพื่อสร้างความมันใจว่
่ า ใน
ทุ กภาวะวิ กฤต ประชาชนทุ กคนในทุ กพื้น ที่ ข องประเทศไทยจะได้ รับ การคุ้ มครองสิ ท ธิ ใ นอาหาร คือ
สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ได้อย่างเป็ นธรรม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่สิบสาม
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง ความมัน่ คงทางอาหารในภาวะวิกฤต ๑
ได้รับทราบสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับประเด็นความมันคงทางอาหารในประเทศไทย
่
ทัง้ ที่มา การ
เข้าถึง และการกระจายอาหาร ซึ่งพบว่าในสถานการณ์วิ กฤตการระบาดของโรคโควิ ด-19 ปัญหาความไม่
มันคงทางอาหารปรากฎเด่
่
นชัดมากขึ้ น เช่น ไม่มีอาหารจาหน่าย มีคนจานวนมากไม่มีกาลังซื้อ อาหาร และ
ยังมีประชากรเปราะบางจานวนมากที่ต้อ งเผชิ ญกั บภาวะการขาดแคลนอาหาร ในอีกด้านหนึ่งก็ปรากฏให้
เห็นการปรับตัวของผู้คน ชุมชน องค์กรและเครือข่ายทางสังคม ที่ร่วมกันดาเนินการรับมือกับปัญหา รวมถึง
ได้รับทราบสถานะของนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องในปั จจุบัน ทัง้ ที่มีผลเชิ งลบและที่หนุน เสริมให้ เกิ ดความ
มันคงทางอาหารในภาวะวิ
่
กฤต จึงร่วมกันกาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในประเด็นนี้
จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เห็นตรงกัน ว่า “สิทธิในอาหาร” หรือสิทธิในการเข้าถึงอาหารที่เพีย งพอ
ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการในทุกสถานการณ์ เป็ นสิทธิขนั ้ พื้นฐานของประชาชนทุกคนในประเทศไทย
ที่ ต้ อ งได้ รั บการปกป้ อง ดู แ ล และคุ้ มครอง โดยเป็ นหน้า ที่ข องรัฐ และทุกภาคส่ ว นของสั งคม ดาเนินการ
ร่วมกันด้วยความช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล คานึงถึงศักดิศรี
์ ค วามเป็ นมนุษย์ ตระหนักในความต้องการด้านอา หาร
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของประชาชนแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล และเสนอให้บัญญัติ “สิทธิในอาหาร” ไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายว่า ใน ๕ ปี ข้างหน้า (ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘)
ประเทศไทยมีความพร้อมและสามารถจัดการอาหารในภาวะวิกฤต โดยขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทานโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย
ความมันคงทางอาหารในภาวะวิ
่
กฤต โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ทัง้ นี้ต้อง
ครอบคลุมในประเด็น (๑) การพัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับภาวะวิกฤต ทัง้ การผลิต การแปรรูป การสารอง
๑ เอกสารสมัชชาสุข ภาพ ๑๓ / หลัก

๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๓. มติ ๑ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

หน้าที่ ๑/๔

การกระจาย การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันอาหาร (๒) การพัฒนาระบบดูแลประชากรเปราะบาง และ
ประชาชนที่ขาดความมัน่ คงทางอาหารในภาวะวิกฤต และ (๓) การพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันเพื่อความ
มันคงทางอาหารในภาวะวิ
่
กฤต
๓. การพัฒนาระบบอาหารให้พร้อมรับภาวะวิกฤต
ด้านการผลิตอาหาร
๓.๑ ในภาวะวิกฤต ขอให้คณะรัฐมนตรีบั งคั บ ใช้ มาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติ คณะกรรม การ
อาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกาหนดให้เขตพื้นที่ใดเป็ นเขตพื้นที่ที่จาเป็ นต้องสงวนไว้ เพื่อประโยชน์ ด้า น
ความมันคงด้
่ านอาหารเป็ นการชัว่ คราว
๓.๒ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องที่ บ้าน
วัด โรงเรียน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความมันคงทางอาหารจาก
่
ฐานของชุมชน รวมทัง้ องค์ความรู้และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต แปร
รูปอาหาร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในภาวะวิกฤต
๓.๓ ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง สนับสนุนให้มีมาตรการที่เป็ นธรรมเพื่อนาที่ ดินอัน เป็ นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาใช้ประโยชน์เพื่อความมันคงทางอาหาร
่
ของ
ประชาชน เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ดินสาธารณประโยชน์ แหล่งน้าที่ใช้ร่วมกัน
๓.๔ ขอให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแ วดล้ อ ม
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรม
เกษตรกร ครัวเรือน และชุมชน ให้มีความปลอดภัยและความมันคงทางอาหารตามหลั
่
กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความสาคั ญ กับ การเข้าถึ งการใช้ ประโยชน์ จากทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ดิน การจัดการน้ า
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เช่ น พั น ธุ กรรมพืช และสั ตว์ และคานึ งถึงความยั ง่ ยื น ความเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้ อ ม ความเท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม รวมถึงการควบคุ มคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย และคุ ณค่ าทาง
โภชนาการ
ด้านการสารองอาหาร
๓.๕ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
และภาคีที่เกี่ยวข้อ ง สนับสนุนให้เกิด การผลิตและระบบการสารองอาหาร ตัง้ แต่ระดับประเทศจนถึงระดั บ
ชุ ม ชน และครัว เรื อน โดยมี รูปแบบที่ ห ลากหลาย ปลอดภั ย เพี ย งพอ และพร้อ มกระจาย สอดคล้ องกับ
ภูมินิเวศวัฒนธรรมของท้องถิ่นและวิถีชุมชน เช่น ธนาคารอาหาร ธนาคารเมล็ดพันธุ์ในชุมชน แปลงรวมของ
ชุมชน ครัวกลางชุมชน กองทุนอาหาร (ซะกาต)
๓.๖ ขอให้ กระทรวงการอุดมศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึ กษาธิ การ หน่ ว ยงานและภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง สนั บ สนุ น ชุ มชน
ภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน และเครื อ ข่ า ยด้ า นการศึ กษาวิ จัย ในการพั ฒ นา องค์ ความรู้ นวั ต กรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการผลิต แปรรูป ถนอมอาหารเพื่อการสารองอาหารสาหรับภาวะวิกฤต และกระจาย
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
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หน้าที่ ๒/๔

ด้านการกระจาย การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันอาหาร
๓.๗ ขอให้ผู้ว่าราชการจั งหวัด องค์กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ น เครือข่ายองค์ กรชุม ชน ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน หน่วยงานและภาคีที่ เกี่ ยวข้อ ง ส่งเสริมชุมชนให้ เป็ นหลั กในการจั ดท าแผนชุม ชน เพื่ อ
จัดระบบการกระจาย การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันอาหาร เพื่อเตรียมการและรับมือกับภาวะวิ กฤต ทัง้
ภายในชุมชน ชุมชนใกล้เคีย ง และเชื่อมโยงกั บชุม ชนอื่น ๆ โดยการสนับสนุนของกรมการพัฒ นาชุ ม ชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่ น สานักงานปลัด กระทรวงพาณิ ชย์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๘ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชา
สังคม ภาคเอกชน ส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
๓.๙ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการแข่งขั น
ทางการค้า เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดการค้าที่เป็ นธรรมระหว่าง
ระบบค้าปลีกแบบดัง้ เดิมและระบบการค้าสมัย ใหม่ รวมถึงผลักดันการดาเนิน การตามพระราชบั ญญัติ การ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑๐ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงคมนาคม หน่ ว ยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้อง เครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ร่วมกันบริหารจัดการ กระจาย แลกเปลี่ยน
อาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรมในภาวะวิกฤต
๔. การพัฒนาระบบดูแลประชากรเปราะบาง และประชาชนที่ขาดความมันคงทางอาหารในภาวะวิ
่
กฤต
๔.๑ ขอให้กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเครือข่ายองค์กร
ชุมชนและภาคประชาสังคม พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็ น ปั จจุบัน จัดทาระบบการค้นหา ระบบการช่วยเหลื อ
ระบบการสื่อสาร รวมถึงพัฒนากลไกของชุม ชน และสนับสนุนระบบอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือ ดู แ ล
ประชากรเปราะบางและประชาชนที่ ขาดความมั น่ คงทางอาหารในภาวะวิ กฤตได้อ ย่า งรวดเร็ วและทั ว่ ถึ ง
ในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องเหมาะสมกับ ช่วงวัย บริบทของชุมชนและวิถีวัฒนธรรม เช่น ตู้ปันสุข
ธนาคารอาหาร ระบบครัวเคลื่อนที่ การจัดการของเครือข่าย บ.ว.ร. ครัวชุมชน ปันอาหารปันชีวิต
๔.๒ ขอให้ คณะรั ฐ มนตรี มอบหมายให้ กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้อ งกับ การดูแลสต๊อ กอาหาร และสินค้าเกษตรอื่น ๆ จัดระบบและแผนปฏิบัติการน า
อาหารที่มีคุณภาพออกมากระจายให้ทวั ่ ถึงอย่างเป็ นธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันเพื่อความมันคงทางอาหารในภาวะวิ
่
กฤต
๕.๑ ขอให้ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านั กงานตารวจแห่ งชาติ และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการควบคุมราคาสินค้าอาหาร ดาเนินการทางกฎหมายต่อผู้ กักตุนสิ นค้าอาหารอย่ า ง
จริงจัง และเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายต่อผู้กักตุนสินค้าอาหาร และชุมชนมีมาตรการทางสังคมต่อผู้กักตุน
สินค้าอาหาร
๕.๒ ขอให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้ อ ง
ส่งเสริมให้เกิดความมัน่ คงทางอาหารของชุมชน สนับสนุน ให้เกิดพื้น ที่ต้นแบบด้า นการสารองอาหารขอ ง
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ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านความมัน่ คงทางอาหาร และจัดการความรู้โดยรวบรวมและถอดบทเรีย นจา ก
การดาเนินการจริงของพื้นที่ต่าง ๆ
๕.๓ ขอให้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิ การและผังเมื อ ง องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรชุมชนและภาคประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดทาผังนโยบายการใช้ ประโยชน์พื้น ที่ระดั บต่างๆ และผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ ดิน ในการจัดท า
แผนผังและเงื่อนไขข้อกาหนดการใช้ ประโยชน์ที่ ดิน เพื่อเพิ่มประโยชน์ ของการใช้ที่ดินในพื้ นที่ เกษตรกรรม
พื้นที่สาธารณะ พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ตลอดจนพื้นที่โล่ง รวมถึงการสงวนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่จะ
เป็ นพื้นที่ความมัน่ คงทางอาหารในภาวะวิกฤต
๕.๔ ขอให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กาหนดมาตรการทางภาษี ค่าตอบแทน
หรือมาตรการอื่นๆ ที่สร้างโอกาสและแรงจูงใจให้ เอกชน ชุมชน และหน่วยราชการที่มีพื้นที่ว่างเปล่า มา ใช้
หรื อ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ม าใช้ เพื่ อ ความมั น่ คงทางอาหารรอ งรั บ ภา วะวิ กฤ ต
โดยไม่แสวงหากาไร
๕.๕ ขอให้องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนชุมชน หรือธรรมนูญสุขภาพชุมชน เพื่อ สร้างความมันคงทางอาหารจากฐานของ
่
ชุ ม ชน ให้ ชุ ม ชนมี ความสามารถในการจั ดการตนเองด้ านอาหารในภาวะวิ กฤต โดยการสนั บ สนุ นของ
กรมส่ งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด สถาบั นพั ฒนาองค์ กรชุมชน
(องค์กรมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ ขอให้สานักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ สถาบันพระปกเกล้า สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง
(๑) ศึกษาและเสนอรัฐบาลให้มี การจั ดตั ้งกลไกและระบบสารองอาหารอย่า งมีส่ ว นร่วมเพื่อรอ งรั บ
ภาวะวิกฤตทัง้ ในระดับชาติและระดับพื้นที่
(๒) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการออกประกาศหรือคาสั ง่ เพื่อให้อานาจองค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ให้
สามารถใช้งบประมาณและทรัพยากรในการดาเนิน การแก้ ปัญ หา เมื่อเกิดปัญหาความมันคงทางอาหารใน
่
ภาวะวิกฤต
(๓) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดให้มีแหล่งทุนที่องค์กรชุมชนและภาคประชาชนเข้าถึงและนามาใช้
ในการแก้ไข ฟื้ นฟูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๖. ขอให้ เลขาธิ การคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติ รายงานความก้ า วหน้ าต่อ สมัช ชาสุ ข ภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๕
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