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โ
ลกก�าลังเผชิญวิกฤตการณ์ด้านอาหารอย่างน่า

หวาดหวั่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่ถึง 5 ปี เกิดขึ้น

ติดๆ กันถึง 2 ครั้ง ประเทศไทยเองก�าลังตกอยู่ใน

สภาวการณ์สุม่เสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะความไม่มัน่คงทางอาหาร 

เพราะสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ชาวนาไทยใกล้ 

สูญพันธุ์ เกษตรกรขายที่ทิ้ง และปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ  

ทีย่งัแก้ไม่ได้สะเดด็น�า้ เช่น ปัญหาโครงสร้างของทีด่นิท�ากนิและสทิธิ

ในการเข้าถึงทรัพยากร ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร

อาหาร และปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ย่ังยืน

ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร 

จากโลก...ถึงไทย

โลกที่หิวโหย 

สถานการณ์เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2550 คือ 
ปี 2550 – 2551 ทั้งโลกต้องตกตะลึงกับราคาพืชผล
การเกษตรทีพุ่ง่สงูเปน็ประวตักิารณใ์นรอบ 30 ป ีซึง่เปน็
ผลมาจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น แต่อาหาร 
กลบัขาดแคลนเพราะถกูภยัธรรมชาตถิลม่ ซ้ำาเตมิดว้ยการ 
เกง็กำาไรในตลาดสนิคา้โภคภณัฑข์องกองทนุเกง็กำาไรหรอื 
“เฮดจฟ์นัด”์ เสรมิดว้ยการเปลีย่นรสนยิมดา้นอาหารของ
ชนชัน้กลางในเอเชยี ทีม่รีายไดส้งูขึน้โดยเฉพาะในจนีและ
อนิเดยี รวมไปถงึการนำาพชือาหารไปผลติพลงังานทดแทน
น้ำามันมากขึ้น1 

ในครัง้นัน้เกดิจลาจลแยง่ชงิอาหารใน 32 ประเทศ 
มี 2 รัฐบาล ถูกพลังความหิวโหยของประชาชนโค่นล้ม 
คือ เฮติและมาดากัสการ์

พอปลายปี 2553 วิกฤตการณ์รอบใหม่เริ่มก่อตัว 
ทำาให้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United 
Nations – FAO) ต้องเรียกประชุมฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2553 ก่อนจะเปิดเผยว่าดัชนีราคาอาหารโลก 
ทั้งข้าวเจ้า ข้าวสาลี ข้าวโพด ธัญพืชอื่นๆ น้ำาตาล และ
เนื้อสัตว์ พุ่งสูงทุบสถิติที่ 214.7 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขเดิม 

ที่ 213.5 ในเดือนมิถุนายน 2551 ที่เกิดวิกฤตอาหาร
ครั้งก่อนนั่นเอง และในช่วงรับปีใหม่ 2554 ยังได้เตือน
ใหโ้ลกระวงั “ภาวะชอ็กราคาอาหาร” (Food Price Shock) 
ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเม่ือ เน่ืองจากราคาอาหารโลกได้ก้าว 
เข้าสู่ “เขตอันตราย” อีกครั้ง

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดวิกฤตรอบใหม่ ยังคงเป็นปัจจัย
เดิมๆ แม้กระแสเรื่องพลังงานทดแทนจากพืชอาจจะ
เบาบางลงบ้าง แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติกลับรุนแรงขึ้น 
ทั้งน้ำาท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง คลื่นความร้อน ไฟป่า 
หิมะตกหนัก ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ คาดการณ์ว่าประเทศ
ที่จะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ถีบตัวสูงขึ้นและ
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง คือ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่
ประกอบดว้ย บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี และจนี (BRIC) รวม
ถึงประเทศกำาลังพัฒนาและประเทศยากจนในเอเชียและ
แอฟริกา 

การประทว้งและจลาจลกอ่ตวัขึน้ในหลายประเทศ 
อาทิ ในประเทศโมซัมบิก มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ
หลายร้อยราย จากเหตุประท้วงรัฐบาลที่ขึ้นราคาขนมปัง 
รอ้ยละ 30 กลุม่วยัรุน่ในประเทศแอลจเีรยี กอ่การจลาจล 
จุดไฟเผาสถานที่ราชการและทำาลายสาธารณสมบัติ  
หลังจากนม น้ำาตาล แป้ง ขึ้นราคา 
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ที่น่าจับตามากที่สุดคือ เหตุประท้วงขับไล่รัฐบาล
หลายประเทศในตะวันออกกลาง อาทิ เยเมน แอลจีเรีย 
โมร็อกโก จอร์แดน ตูนิเซีย และอียิปต์ สองประเทศหลังน้ี  
ผูน้ำาประเทศยอมลาออกจากตำาแหนง่ ลามไปถงึประเทศ
ลิเบีย ในตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ดูเหมือนว่าอาจ
เกดิสงครามกลางเมอืงในทีส่ดุ เพราะกลุม่ตอ่ตา้น พนัเอก 
กัดดาฟี่ สามารถยึดกุมเมืองทางตะวันออกได้แล้วใน 
ตน้เดอืนมนีาคม 2554 มแีนวโนม้วา่ทีอ่หิรา่นและโมรอ็กโก
มีการประท้วงรัฐบาลในเร็วๆ นี้

หากวิกฤตในอาหรับยังลามไม่หยุด หลายฝ่าย 
เชื่อว่า ปี 2554 จะเป็นปีที่เห็นราคาน้ำามันดิบทะยาน 
พุ่งสูงทะลุ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ราคา
ทองคำาจะทะลุ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ 2 แน่นอน
ว่าราคาสินค้าทุกหมวดก็พาเหรดขึ้นราคาตามด้วย โดย
ในหลายประเทศถูกซ้ำาเติมด้วยปัญหาสินค้าขาดแคลน 
อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น คนยากจนทุกข์ยากมากขึ้น

จากสภาพการณด์งักลา่ว ทำาใหค้ำาวา่ “ความมัน่คง
ของอาหาร” มีการพูดถึงกันมากขึ้น เพราะได้พิสูจน์ 
ชัดว่า เมื่อไม่มีความมั่นคงทางอาหารแล้ว การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมย่อมไม่มั่นคงตามไปด้วย

ความมั่นคงทางอาหาร คือ...อะไร

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหารว่าหมายถึง 
สภาวะที่ “...คนทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถ
ทัง้ทางกายภาพและทางเศรษฐกจิทีส่ามารถเขา้ถงึอาหาร
ที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหาร 
เพือ่ใหเ้กดิชวีติทีม่พีลงัและมสีขุภาพ...โดยม ี4 องคป์ระกอบ
สำาคญัคอื ความพอเพยีง การเขา้ถงึ การใชป้ระโยชน ์และ
เสถียรภาพ” 3 รวมถึงระบบการจัดการผลผลิตที่ส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิรูปที่ดิน การ
จัดการแหล่งน้ำา และปัจจัยการผลิตต่างๆ การกระจาย
ผลผลิตและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ชุมชน  
ประเทศชาติ4

ถ้าเปรียบความมั่นคงของอาหารกับภูเขาน้ำาแข็ง 
ราคาอาหารแพง ขาดแคลนมากขึ้น เป็นเพียง “ยอด”  
ที่โผล่พ้นน้ำาเท่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่เห็นง่าย เห็นชัด  
แต่ฐานมหึมาที่จมอยู่ใต้น้ำานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารทั้งสิ้น แถมยังเกี่ยวพัน
โยงใยส่งผลซึ่งกันและกัน ดังตัวอย่างที่มีการรวบรวม  
“10 มูลเหตุของความไม่มั่นคงทางอาหาร” ในกรณีของ
ประเทศไทยว่าประกอบด้วย5 

1. ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร
อาหาร ได้แก่ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การ
เสื่อมโทรมของดิน และปัญหาทรัพยากรน้ำา

2. ปัญหาของระบบการผลิตอาหารที่ไม่ยั่งยืน 
ไดแ้ก ่ปญัหาพนัธกุรรมในการผลติอาหาร การ
พึง่พาปุย๋และสารเคมกีารเกษตร การลดลงของ
เกษตรกรรายย่อย และการขยายตัวของธุรกิจ
การเกษตรขนาดใหญ่

3. ปัญหาโครงสร้างของที่ดินทำากินและสิทธิ 
ในการเข้าถึงทรัพยากร

4. บทบาทของคา้ปลกีขนาดใหญแ่ละโมเดริน์เทรด
ทีม่บีทบาทมากขึน้ในระบบการกระจายอาหาร

5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและ 
ผลกระทบต่อการผลิตอาหาร

6. ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและความตกลง 
ระหว่างประเทศต่อระบบอาหาร

7. ปญัหาสขุภาวะทีเ่กดิจากระบบอาหาร คอื กรณี
สารเคมีตกค้างทั้งในตัวเกษตรกรและอาหาร

8. การแผ่ขยายของอาณานิคมทางอาหาร คือ  
การไลล่า่หาทีด่นิของบรรดาประเทศยกัษใ์หญ่

9. วัฒนธรรมอาหารต่างชาติครอบงำาอาหาร 
ท้องถ่ิน อาทิ ความนิยมอาหารฟาสต์ฟู้ด อาหาร 
ญี่ปุ่น

10. การขาดนโยบายเกีย่วกบัความมัน่คงทางอาหาร
ระดับประเทศ

ไทย...กับความ (ไม่) มั่นคงทางอาหาร

จากข้อมูลข้างต้น หลายกรณีเป็นปัญหาที่สั่งสม
เรื้อรังมานาน บางกรณีเป็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นไม่นาน
นัก โดยมีความเคลื่อนไหวในช่วง ปี 2553 และช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันที่น่าสนใจ ดังนี้

แล้งก็แพง...ท่วมก็แพง ภัยแล้งที่ครอบคลุม 
60 จังหวัด ทำาลายพื้นที่การเกษตรไปเกือบ 2 ล้านไร่ 
มูลค่าความเสียหายประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วน
อุทกภัยท่ีกลืนกิน 51 จังหวัด ถล่มไร่นาไปเกือบ 8 ล้านไร่  
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มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่าง 32,000-54,000  
ล้านบาท ทั้งภัยแล้งและภัยน้ำาท่วมทำาให้ผลผลิตมีน้อย 
ไม่พอกับความต้องการ ราคาจึงพุ่งสูงลิ่ว เห็นได้จาก 
พาดหัวข่าวในสื่อต่างๆ เช่น 

“ภัยแล้ง! ทำาราคาผักแพงถึงปลายมิ.ย.” 6 
“น้ำาท่วมทำาผักแพงหูฉี่ ผักชีกิโลฯ ละ 300” 7 
ทีเ่ปน็เรือ่งใหญค่อื ภยัแลง้ แมลงลง ทำาใหผ้ลผลติ

ปาลม์น้ำามนัมนีอ้ย จนน้ำามนัปาลม์ทีห่ายไปจากทอ้งตลาด
เพราะการกักตุน ราคาแพงขึ้น จนรัฐบาลตัดสินใจให้ 
นำาเข้า ผลสุดท้ายกับข้าวกับปลาก็ต้องขึ้นราคาตาม ลาม
ไปถึงไข่ไก่ ที่รัฐบาลออกมาตรการขายไข่แบบ “ชั่งกิโลฯ” 
จนถกูวพิากษว์จิารณไ์ปทัง้บา้นทัง้เมอืงในตอนตน้ป ี2554

ขายทีท่ิง้-ศตัรพูชืระบาด ป ี2553 “เพลีย้กระโดด
สนี้ำาตาล” ศตัรตูวัฉกาจของนาขา้วระบาดหนกั กดักนิขา้ว
เสียหายไปเกือบ 8 แสนไร่ หนักสุดที่สุพรรณบุรีกว่า  
4 แสนไร่ สาเหตุสำาคัญนอกจากความร้อน ความแล้งที่
เอือ้อำานวยตอ่การระบาดแลว้ กย็งัคงเปน็ปญัหาเดมิๆ คอื 
เกษตรกรใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้อง ทำาให้
ระบบนิเวศของนาข้าวเสียสมดุลในการควบคุมเพลี้ย 
ตามธรรมชาติ8

ปลายป ี2553 เกดิภาวะ “มะพรา้วแพง” จากราคา
ประมาณกิโลกรัมละ 35 บาท ขึ้นไปเป็นประมาณ 65 
บาท ทัง้เหตเุฉพาะหนา้คอื ภยัแลง้ น้ำาทว่ม แมลงศตัรพูชื
ระบาด และเหตเุรือ้รงัคอื ชาวสวนมะพรา้วขายทีใ่หน้ายทนุ
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท หรือหันไปปลูกพืชที่ได้ราคาดีกว่า 
คือ ยางพาราและปาล์มน้ำามัน โดยเฉพาะที่เกาะสมุยซึ่ง
เคยมีมะพร้าวเต็มเกาะ ปัจจุบันเหลือเพียง 84,310 ไร่ 
ถกูโคน่ทิง้เฉลีย่ปลีะ 1,000 ตน้ โดยไมม่กีารปลกูทดแทน 
ขณะทีช่าวสวนมะพรา้วจงัหวดัชมุพรทีเ่คยมอียู ่20,878 
ครอบครัว ในปี 2551 ลดเหลือ 19,500 ครอบครัว ใน
ปี 25539 ปัญหามะพร้าวแพง-ขาดแคลนยังเกิดขึ้นใน
หลายประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา

แผ่นดินทองของใคร? เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก 
กลา่วคอื หลงัจากทีเ่กดิวกิฤตอาหารชว่งป ี2550 – 2551 
รายงานของเจา้หนา้ทีส่หประชาชาตริะบวุา่ กลุม่ประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศเศรษฐีน้ำามัน ได้ย่องเข้าไปถือ
ครองทีด่นิเพาะปลกูในประเทศยากจนทัว่โลกอยา่งเงยีบๆ 
รวมแลว้กวา่ 10 ลา้นเฮกตาร ์หรอื 62.5 ลา้นไร ่ตวัอยา่ง
เช่น เกาหลีใต้กว้านซื้อที่ 7 แสนเฮกตาร์ในซูดาน 
ซาอุดิอาระเบียซื้อที่ดิน 5 แสนเฮกตาร์ในแทนซาเนีย  

กลุม่ประเทศแอฟรกิาใตท้ีร่่ำารวยกวา่บกุซือ้ทีด่นิของคองโก 
ญีปุ่น่และจนี มหาอำานาจแหง่เอเชยีกวา้นซือ้ทีด่นิโดยอา้ง
ว่าเป็นการร่วมลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
แอฟริกา ฯลฯ10

สำาหรับประเทศไทย ข่าวคราวทำานองนี้เป็นข่าว
ใหญใ่นป ี2552 สบืเนือ่งจากกลุม่ทนุจากประเทศเศรษฐี
น้ำามันตะวันออกกลาง พยายามเจาะช่องเข้ามาหาพื้นที่
เพือ่ใชใ้นการผลติอาหาร เพือ่สรา้งหลกัประกนัความมัน่คง
ทางอาหารของตน เชน่ เดนิทางเขา้มาพรอ้มกบัอดตีนายก
รัฐมนตรีไทยเพื่อขอเช่านาและรับจัดการผลผลิตข้าว 
ของไทย กลุม่ประเทศคณะมนตรคีวามมัน่คงอา่วอาหรบั  
(จีซีซี) 6 ประเทศ ทำาหนังสือถึงทางการไทยแสดงความ
สนใจเข้าทำาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และทำานาปลูกข้าว กลุ่มทุน
บาห์เรน ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรของไทย 
จัดทำาโครงการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น11

ในช่วงปี 2552 สื่อมวลชนและทางการไทยตาม
เปดิโปงการเขา้มากวา้นซือ้ทีด่นิของชาวตา่งชาต ิจนปรากฏ
พาดหัวข่าว อาทิ “คุ้ยเขตชลประทาน ตามหาอาหรับ”12 
และ “DSI ลุยสอบข้อมูลชาวนานอมินี”13 ต่อเรื่องนี้ นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยืนยันถึงจุดยืนของ
รฐับาลไทยทีไ่มอ่นญุาตใหด้ำาเนนิการได ้และไมม่นีโยบาย
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย สิ่งที่ทำาได้คือการเข้ามาร่วมทุนใน
กิจการตามกฎหมาย โดยฝ่ายไทยต้องมีหุ้นข้างมาก14

และแลว้เรือ่งดงักลา่วกค็อ่นขา้งเงยีบหายไปในชว่ง
ป ี2553 แตก่ม็กีารเกรงกนัวา่อาจเปน็ไปในลกัษณะ “หลบ
ซอ่น” โดยตา่งชาตอิอกทนุใหค้นไทยถอืหุน้แทนทีเ่รยีกกนั
ว่า “นอมินี” (nominee) ซึ่งมีกรรมวิธีในการหลบเลี่ยง
กฎหมายในหลายรูปแบบ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช  
ผูอ้ำานวยการศกึษาการคา้ระหวา่งประเทศ เสนอมาตรการ 
“ล้อมคอกก่อนวัวหาย” โดยเร่งให้รัฐบาลออกกฎหมาย
ปอ้งกนัการเขา้มาซือ้ทีด่นิของชาวตา่งชาต ิหรอืถอืหุน้โดย
นอมินี เช่น การตรวจสอบเส้นทางการเงินที่นำามาลงทุน 
ตรวจสอบบริษัทท่ีจดทะเบียนในไทยว่าทำาธุรกิจถูกต้อง 
หรือไม่15 

ชาวนาไทยใกล้สูญพันธุ์ เกษตรกรรายย่อย
มีแนวโน้มลดลงเป็นสำาดับ อายุเฉลี่ยของเกษตรกรอยู่ที่ 
45-51 ปี ลูกหลานชาวไร่ชาวนาไม่ต้องการทำานาอีกต่อไป16 
ขณะที่การทำาไร่ทำานาแบบพันธสัญญา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สญัญาทีไ่มช่อบธรรมและชาวนาเปน็เพยีงลกูจา้งกลบัเพิม่
ขึน้ และมแีนวโนม้วา่กลุม่ธรุกจิการเกษตรขนาดใหญ ่และ
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กลุม่ธรุกจิอืน่ เชน่ กลุม่ธรุกจิผูผ้ลติสรุารายใหญไ่ดเ้ขา้มา
ลงทนุในภาคเกษตรมากขึน้นบัจากป ี2551 เปน็ตน้มา17

นักวิชาการการเกษตรขาดแคลน ท่ามกลาง
ปัญหาวิกฤตอาหารโลก ยังมีแนวโน้มที่น่ากังวลว่า ไทย
จะขาดแคลนนกัวชิาการการเกษตรอกีดว้ย เพราะผลการ
สำารวจของ “แม่โจ้โพล” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
พบวา่ เยาวชนสว่นใหญรู่ว้า่อาชพีเกษตรกรรมเปน็อาชพี
หลักของคนไทย และเห็นว่าภาคเกษตรกรรมเป็นรายได้
หลักของประเทศ แต่นักเรียนกว่าร้อยละ 80 กลับไม่
ต้องการเรียนเกษตรเพราะคิดว่าเป็นอาชีพที่ลำาบากและ
รายได้น้อย18

สำาหรับมลูเหตแุห่งความไม่มัน่คงทางอาหารอืน่ๆ 
ยงัเปน็เรือ่งทีต่อ้งจบัตากนัอยา่งใกลช้ดิ ไมว่า่จะเปน็เรือ่ง 
“ความปลอดภยัของอาหาร” ทัง้ในสว่นสนิคา้นำาเขา้ทีต่รวจ
พบการปนเปือ้นของสารเคมเีกนิมาตรฐานความปลอดภยั 
เช่น พบยาฆ่าแมลงตกค้างในผักผลไม้ สารกันบูดในเนื้อ
สัตว์ต่างๆ การปนเปื้อนของสารโลหะหนักและน้ำายา 
ดองศพปริมาณสูงในอาหารทะเลสด19 ในส่วนสินค้า
ส่งออกน้ัน ตลอดปี 2553 สหภาพยุโรป ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ 
ของไทยแจง้เตอืนการปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรยีแ์ละสารตกคา้ง
ในผักผลไม้กว่า 70 ครั้ง ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการ 
สง่ออกราว 700 ลา้นบาทตอ่ป ีและกระทบตอ่ภาพพจน์
ของ “ผัดกะเพรา” เมนูยอดฮิตของชาวต่างชาติ20 รวมถึง
การรณรงคค์วามปลอดภยัของอาหารทีซ่ือ้ขายในประเทศ 
อาทิ น้ำามันทอดซ้ำา ความสะอาดของตลาดสด สารเร่ง
เนื้อแดงในสุกร เป็นต้น

มกีารพดูถงึอาหารดดัแปลงพนัธกุรรม (GMO) กนั
มากขึน้วา่ จะเปน็ทางออกสำาหรบัวกิฤตอาหารโลก21 เชน่ 
รายงานทีจ่ดัทำาโดยรฐับาลองักฤษ เรือ่ง “อาหารโลกและ
อนาคตการเกษตร” ซึ่งไทยควรมีการ “ตั้งรับ” อย่าง
รอบคอบ เพราะมีโอกาสที่จะ “ถูกรุก” ผ่านข้อตกลงเขต
การค้าเสรี ทั้งพหุภาคีและทวิภาคีที่จ่อคิวมีผลบังคับใช้ 
และที่จะเจรจาเพิ่มเติมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะส่งผล 
กระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่ระดับ
เกษตรกรรายยอ่ยทีย่งัคงกระอกัอยูก่บั “ผลพษิ” ของ FTA 
ทีไ่ทยทำากบันานาประเทศ22 ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
ภาพพจน-์การยอมรบัตอ่สนิคา้สง่ออกไทย ไปจนถงึความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีไทยได้ช่ือว่าอุดมสมบูรณ์ติดอันดับ 
ต้นๆ ของโลก

ทางรอด

ท่ามกลางปัญหาวิกฤตอาหารที่รุมเร้าโลกอย่าง
รุนแรงและไม่มีทีท่าเบาบางลง เพราะปัจจัยหลักๆ คือ 
คนเพิม่ขึน้ แยง่กนักนิกนัใชม้ากขึน้ ความตอ้งการพลงังาน
ทดแทนจากพืชอาหาร ภัยพิบัติทางธรรมชาตินานาชนิด 
ที่ยังรักษาระดับความรุนแรงในการทำาลายล้างพื้นที่
เกษตรกรรมในหลายประเทศ...ยังอยู่ครบถ้วน 

ความมัน่คงทางอาหาร จงึกลายเปน็ “ระเบยีบวาระ
แหง่ชาต”ิ ของแทบทกุประเทศ เพราะมนัไดร้บัการพสิจูน์
แลว้วา่ ราคาอาหารทีแ่พงขึน้ สามารถ “จดุชนวน” ใหเ้กดิ
ความไมม่ัน่คงทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมตามมา
ได้ ทั้งนี้คงเป็นไปตามคำากล่าวของนักเขียนนิรนามที่ว่า 
“ท้องที่หิว ไม่รู้จักกฎหมาย” 

สำาหรบั ประเทศไทยของเรา ธรรมชาตไิดม้อบความ
อุดมสมบูรณ์ให้มากกว่าหลายประเทศในโลก จนได้รับ
การขนานนามว่า “แผ่นดินทอง” “ครัวโลก” “อู่ข้าวอู่น้ำา
ของโลก” แต่จุดเด่นของประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตอาหาร
สำาคัญของโลก ไม่ได้อยู่ที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครอบงำา
อุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ 2-3 เจ้า แต่เพราะ 
มีเกษตรกรรายย่อยจำานวนมากต่างหาก การผลิตของ
เกษตรกรรายย่อยมีหลักประกันที่ทุกคนสามารถเข้า
ถึงอาหารได้ เพราะผลิตเองกินเอง เหลือก็กระจาย
ไปสู่สังคม ไม่มีใครผูกขาดได้23 ดังนั้น ทางรอดสำาคัญ
ทางหนึ่งก็คือ นโยบายการดูแลและสนับสนุนเกษตรกร
รายย่อยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

โดยรวมแล้ว ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารที่
ประเทศไทยกำาลังประสบอยู่ คือภาพสะท้อนของปัญหา
เชิงโครงสร้าง หรือปัญหาระบบอาหารของประเทศไทย
เอง ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบัปญัหาและองคป์ระกอบตา่งๆ 
หลายประการ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง
จากปัจจัยที่ควบคุมได้ แต่ละเลยจนเกิดผลเสียมหาศาล 
และจากปัจจัยที่ควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้เลยที่ 
นบัวนัจะรมุเรา้รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ เชน่ ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ หรือการขาดแคลนพลังงานน้ำามัน หรือ 
ผลกระทบของวิกฤตการเงิน เศรษฐกิจในระดับโลก

การสร้างความม่ันคงทางอาหารให้เกิดข้ึนจึงต้อง
เก่ียวข้องกับการแก้ไข ปรับปรุงและแสวงหาทางออก
ท้ังระบบ ต้ังแต่ระดับชุมชนไปจนถึงการเปล่ียนแปลง
ทางนโยบาย ต้ังแต่ประเด็นการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากร  
ไปจนถึงมิติทางวัฒนธรรมของระบบอาหาร24
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