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* ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

	 บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะสื่อถึงความมั่นคงทาง
อาหารในกรอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ	 แต่ก่อนกล่าวถึงคงต้องกล่าวถึงบทความในวารสาร
มมุมองความมัน่คง	ฉบบัที	่2	ทีผู่เ้ขยีนได้กล่าวถึง	“ยทุธศาสตร์ชาติ	 
นโยบายรัฐบาล	:	ระบบการเตรียมพร้อมของไทย”	เพื่อที่รัฐบาล	
หน่วยงานของรัฐ	และภาคส่วนต่างๆ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือให้ประเทศชาติมีภูมิคุ้มกัน
พร้อมเผชิญกับสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ที่จะเกิดขึ้น

รัชกรณ์ นภาพรพพิฒัน์*

 ส่วนในบทความเรื่อง “ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงของไทย” ที่เขียนขึ้น

โดย นายสินชัย คารวุตม์ และ นายยศกร ยืนยง ได้ช่วยขยายความของการนำาระบบการเตรียมพร้อมของไทย

ไปขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise : 

C-MEX) โดยออกแบบสถานการณ์ฝึกในรูปแบบของภัยที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกัน (Complex Disaster) หรืออาจเรียกได้ว่าต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการโดย

สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ (Scenario Planning) โดยการฝึกเป็นการทดสอบระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ (Command and Control) ในแต่ละระดับความรุนแรงของเหตุการณ์และระบบการแลกเปลี่ยนและ

เชื่อมโยงข้อมลูทรพัยากรท่ีจำาเป็นต้องมกีารระดมสรรพกำาลงัของภาคส่วนต่างๆ
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 โดยหากมองในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารพบว่า 
การเตรยีมความพร้อมด้านอาหารถอืว่าเป็นประเด็นหน่ึง 
ที่มีความสำาคัญท่ีจะต้องมีการวางแผนให้มีอาหาร 
ที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อการบริโภคโดยเฉพาะ 
เม่ือเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือวิกฤตการณ์อื่น ๆ  
ที่ มีห ้วงระยะเวลาที่ยาวนานไม่เพียงแต่หน่วยงาน 
ของพลเรือนเท่านั้นแต่หน่วยงานกองทัพได้กำาหนดให้มี 
การเตรียมพร้อมด้านอาหารเป็นเรื่องหนึ่งในแผนผนึก 
กำ า ลั ง และทรั พย ากร เพื่ อ ก า รป ้ อ งกั นประ เทศ 
ของกระทรวงกลาโหม

 ก่อนที่จะกล่าวถึงแผนความมั่นคงด้านอาหาร 
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความม่ันคงภายใต้นโยบายและแผน 
ระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2562 คงจะต้องกล่าวถึง แนวคิดการให้ความสำาคัญ 
ในเรือ่งความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) ซึง่ประเดน็ 
ความม่ันคงทางอาหารเป็นประเด็นที่ท้าทายในมุมมอง 
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการวางนโยบายและ 
แผนการบริหารจัดการเพื่อให้คนมีอาหารเพียงพอในการ 
บรโิภค โดยเฉพาะในยามวิกฤต ิขณะเดยีวกนัต้องมีอาหาร 
ที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพและท่ีสำาคัญทุกคนสามารถ 
เข้าถึงอาหารรวมถึงนำ้าเพื่อการบริโภค ซึ่งนัยด้านความ 
ม่ันคงน่าจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อความมั่นคง 
ของมนุษย์ (Human Security) 

Human
Security

Food Security
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 	 ดังนั้น	 ภาวะขาดแคลนอาหารในยามปกติและในยาม
เกิดสถานการณ์วิกฤติที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญโดยไม่

สามารถมีอาหารเพียงพอหรือหรือบางคนที่มีรายได้ที่สามารถซื้อ
หาได้แต่ในช่วงเวลานั้นก็อาจจะไม่สามารถหาซื้ออาหารและน�้าได้	 เช่น	

เหตุการณ์อุทกภัยขนาดใหญ่	 การเกิดพายุหิมะ	 การสู้รบ	 การสงคราม	
เป็นต้น	 หรือที่พบเห็นทั่วไปบางประเทศมีการถนอมอาหารเพ่ือเก็บรักษา

ส�าหรับการบริโภคในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนาน	 จึงอาจกล่าวได้ว่าเหตุใด	
“ความมั่นคงทางอาหาร”	 จึงถือว่าเป็นประเด็นความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อ

การด�ารงชีพและสะท้อนถึงความมั่นคงของมนุษย์โดยตรง

 ประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นหัวข้อที่มี 
การประชุมหารือกันทั้งภายในประเทศและในเวที 
ระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ  องค์การอาหาร 
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (The Food and  
Agriculture Organization of the United Nations: 
FAO) หรือแม้แต่ในประเทศไทยได้มีการหารือประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
โลกร้อน (Climate Change) ทีส่่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง นำ้าท่วม  สิทธิทางอาหาร 
ทีต้่องมอีาหารอย่างเพยีงพอและสามารถเข้าถงึอาหาร 

หรือแนวคิดอธิปไตยทางอาหารที่สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง 
ในการกำาหนดนโยบายของภาครัฐที่มุ ่งเน้นระบบการค้าเสร ี
จนส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตของภาคเกษตร หรือ แนวคิด 
ฐานทรัพยากรที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร ดิน นำ้า ป่า ชุมชน ดังนั้น 
วิกฤตการณ์ที่เกิดจากภาวะขาดแคลนอาหารหรือการได้รับ 
อาหารที่ไม่ปลอดภัย ขณะเดียวกันได้มีรายงานการศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับประเด็นที่ยึดโยงกับความมั่นคงทางอาหารจำานวนมาก 
ที่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องนี้
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	 ส�ำหรบักระบวนกำรจดัท�ำ	แผนควำมมัน่คง 

ทำงอำหำรเริ่มต้นด้วยกำรหำรือเกี่ยวกับกรอบ

แนวคิดและกำรให้ควำมหมำยค�ำว่ำ	 “ควำมมั่นคง

ทำงอำหำร”	ซึ่งที่ประชุม	World	Food	Summit	

เมื่อวันที่	13-17	พฤศจิกำยน	ค.ศ.	1996	ที่

กรงุโรม	 อติำล	ี ก่อนทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรระดมควำมคิด

ควำมเห็นของระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับภำค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดย	FAO	ให้ควำมหมำยดังนี้

1 Policy Brief, June 2006 Issue 2Published by FAO’s Agriculture and Development Economics Division (ESA)  http://www.
fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3

Food security exists 
when all people, at all times, 
have physical and economic 

access to sufficient, safe and nutritious 
food that meets their dietary needs 
and food preferences for an active and 
healthy life

(World Food Summit, 1996)1
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	 นอกจากนี้	หากพิจารณากรอบเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ	(UN	Sustainable	
Development	Goals	–SDGs)	ท่ีได้ก�าหนด	17	เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	ยังพบว่าได้ก�าหนดเป้าหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร		Hunger	,	Good	health	and	Well-Being	,	Clean	Water	and	
Sanitation,	Responsible	Consumption	and	Production	โดยเฉพาะเป้าหมายยุติความหิวโหยบรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน4	 ซึ่งถือว่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้กล่าวไว้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารตาม
ความหมายของ	 FAO	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของอาหารมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับหลายปัจจัย
และเป้าหมายของ	SDGs

ความมั่นคงทางอาหาร

จะมีได้ก็ต่อเมื่อคนทุกคน ในทุกเวลา 

สามารถมีก�าลังกาย 

และก�าลังทรัพย ์
ที่จะเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย ในปริมาณที่เพียงพอ 
กับการจะด�ารงชีวิต 
และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้”21

 “สภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งกายภาพและ

ทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และ มีคุณค่าทาง

โภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหาร 

เพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพ” ดังนั้น ความม่ันคงทางอาหารจะมี 4 

องค์ประกอบส�าคญั ดงันี ้การมอีาหารเพยีงพอ (Food Availability) การเข้าถงึ 

อาหาร (Food Access) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) และ 

การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability)31

2 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ, “ความมั่นคงทางอาหาร” http://www.princechak.com/food-security/
3 นนทกานต์ จันทร์อ่อน,บทความวิชาการเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม 2557 
  สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ได้อธิบายความดังนี้
การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม ทั้งจากการผลิตภายในประเทศ 
และ/หรือการนำาเข้า (รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร)
 การเข้าถงึอาหาร (Food Access) หมายถงึ การเข้าถงึทรพัยากรทีเ่หมาสม(สทิธ)ิ เพ่ือการหาอาหารท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการทีเ่หมาะสม
 การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ 
มีนำ้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี ทำาให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
 การมีเสถยีรภาพด้านอาหาร (Food Stability) หมายถงึ ประชาชน หรอืครวัเรอืน หรือบุคคลต้องเข้าถงึอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา 
ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน (เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิภาค) หรือ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร (เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล) เสถียรภาพด้านอาหารเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงอาหารทั้งในเรื่องของการมี
และการเข้าถึงอาหาร
4 ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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	 ส�ำหรับกระบวนกำรจดัท�ำ	แผนควำมมัน่คง 

ทำงอำหำรเริ่มต้นด้วยกำรหำรือเกี่ยวกับกรอบ

แนวคิดและกำรให้ควำมหมำยค�ำว่ำ	 “ควำมมั่นคง

ทำงอำหำร”	ซึ่งท่ีประชุม	World	Food	Summit	

เมื่อวันที่	13-17	พฤศจิกำยน	ค.ศ.	1996	ที่

กรงุโรม	 อติำล	ี ก่อนทีจ่ะน�ำไปสูก่ำรระดมควำมคิด

ควำมเห็นของระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับภำค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดย	FAO	ให้ควำมหมำยดังนี้

1 Policy Brief, June 2006 Issue 2Published by FAO’s Agriculture and Development Economics Division (ESA)  http://www.
fao.org/forestry/13128-0e6f36f27e0091055bec28ebe830f46b3

Food security exists 
when all people, at all times, 
have physical and economic 

access to sufficient, safe and nutritious 
food that meets their dietary needs 
and food preferences for an active and 
healthy life

(World Food Summit, 1996)1
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	 นอกจากน้ี	หากพิจารณากรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(UN	Sustainable	
Development	Goals	–SDGs)	ที่ได้ก�าหนด	17	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	ยังพบว่าได้ก�าหนดเป้าหมาย
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร		Hunger	,	Good	health	and	Well-Being	,	Clean	Water	and	
Sanitation,	Responsible	Consumption	and	Production	โดยเฉพาะเป้าหมายยุติความหิวโหยบรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน4	 ซึ่งถือว่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติได้กล่าวไว้อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารตาม
ความหมายของ	 FAO	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของอาหารมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับหลายปัจจัย
และเป้าหมายของ	SDGs

ความมั่นคงทางอาหาร

จะมีได้ก็ต่อเมื่อคนทุกคน ในทุกเวลา 

สามารถมีก�าลังกาย 

และก�าลังทรัพย ์
ที่จะเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ 
ปลอดภัย ในปริมาณที่เพียงพอ 
กับการจะด�ารงชีวิต 
และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงได้”21

 “สภาวะที่คนทุกคนและทุกขณะเวลามีความสามารถทั้งกายภาพและ

ทางเศรษฐกิจที่สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และ มีคุณค่าทาง

โภชนาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจด้านอาหาร 

เพื่อให้เกิดชีวิตที่มีพลังและมีสุขภาพ” ดังนั้น ความม่ันคงทางอาหารจะมี 4 

องค์ประกอบส�าคญั ดงันี ้การมอีาหารเพยีงพอ (Food Availability) การเข้าถงึ 

อาหาร (Food Access) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) และ 

การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability)31

2 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ, “ความมั่นคงทางอาหาร” http://www.princechak.com/food-security/
3 นนทกานต์ จันทร์อ่อน,บทความวิชาการเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม 2557 
  สำานักวิชาการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ได้อธิบายความดังนี้
การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม ทั้งจากการผลิตภายในประเทศ 
และ/หรือการนำาเข้า (รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร)
 การเข้าถงึอาหาร (Food Access) หมายถงึ การเข้าถงึทรพัยากรทีเ่หมาสม(สทิธ)ิ เพ่ือการหาอาหารทีมี่คณุค่าทางโภชนาการทีเ่หมาะสม
 การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารในการบริโภค โดยมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ 
มีนำ้าสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี ทำาให้ความเป็นอยู่ทางกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
 การมีเสถยีรภาพด้านอาหาร (Food Stability) หมายถงึ ประชาชน หรือครัวเรือน หรือบคุคลต้องเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา 
ไม่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหารเมื่อเกิดความขาดแคลนขึ้นมาอย่างกะทันหัน (เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิภาค) หรือ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร (เช่น ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล) เสถียรภาพด้านอาหารเกี่ยวข้องกับมิติความมั่นคงอาหารทั้งในเรื่องของการมี
และการเข้าถึงอาหาร
4 ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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 ประเด็นความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นสิ่งที่
ท้าทายการทำางานของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไร 
โดยกรอบแนวคิดการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นอก
เหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้วแนวคิดหลักประการหน่ึง
ได้น้อมนำาศาสตร์พระราชาเป็นหลักการทำางานด ้าน
ความมั่นคง อาทิ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง	 พัฒนา”	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
เกษตรทฤษฎีใหม่5 เป็นหลักปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคง ซึ่งหากพิจารณาเร่ืองแผนความมั่นคงด้าน
อาหารแล้วจะเห็นได้ว่าการพึ่งพาตนเองตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชนให้มีอาหารในการดำารงชีวิตมีความ
สำาคัญรวมทั้งการจัดสรรการแบ่งใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ดินมีความ
สำาคัญต่อการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เช่นเดียวกันกับการ
มีนำ้าที่เพียงพอในการเกษตร โดยหากศึกษาการดำาเนิน
งานของภาครัฐจะเห็นว่ามีแนวนโยบายการบริหาร
จดัการทีด่นิของรฐั6 ท่ีให้มกีารกำาหนดเป้าหมายนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งให้ความสำาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและหลักภูมิสังคม๔ 
นอกจากนี้หลักสำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือมุ่งเน้น
ให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายามเร่ิมต้นผลิตหรือบริโภค
ภายใต้ขอบเขต ข้อจำากัดของรายได้หรือทรัพยากรท่ีมี
อยู ่ไปก่อน ซึ่งก็คือหลักในการลดการพ่ึงพา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเองและ
ลดภาวะความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบ
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ7

 เมื่อมองถึงตัวเนื้อหาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร เมื่อพิจารณา
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน8 พบว่าให้ความสำาคญักับ “เกษตรปลอดภัย”  
เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเก่ียวกับ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำาการผลิต
สนิค้าทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน และเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน 
การจัดการคุณภาพทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ การให้ความรู้เกษตรกร
ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ ่งสู ่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นท่ีและ
ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป 

 หากศึกษาตัวเนื้อหาของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-
2565 ) ได้กล่าวถึงประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร
โดยกำาหนดใน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 12 
เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหารรองรับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความม่ันคง ความ
ยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนา
ประเทศรวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์ 9

 สำาหรับกระบวนการจัดทำาแผนความมั่นคง
ด้านอาหารเพื่อนำานโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 12 
มาจัดทำารายละเอียดให้มากข้ึนมีท่ีมาจากการจัดเวที
รับฟังความคิด ความเห็น แลกเปลี่ยนพูดคุยและถก

5 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565 , หน้าที่ 10
6การบริหารจัดการที่ดิน” หมายถึง การบูรณาการในการดูแลรักษา การสงวน หวงห้ามการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและพัฒนาซึ่งที่ดินการ กระจาย
การถือครองท่ีดินการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลหรือการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินรวมทั้งการอ่ืนใดที่จำาเป็นเพ่ือให้การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิ์เป็นธรรมและยั่งยืน  (ที่มา : พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562)
7  วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, ความมั่นคงทางอาหาร : จากพัฒนาการเกษตรสู่เศรษฐกิจพอเพียง , วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
มีนาคม – สิงหาคม 2558, หน้าที่ 144 – 160
8 สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) ส่วนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความสำาคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิ
อากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนและพัฒนาความมั่นคงนำ้าพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) , หน้าที่ 14
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แถลงร ่วมกัน ระหว ่างผู ้แทนหน่วยงานราชการ 
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำางาน
เกี่ยวกับดิน นำ้า ป่า สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อประเด็น
ความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือร่วมกันมองและวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มสถานการณ์ความไม่มั่นคงทาง
อาหารที่จะเกิดขึ้นตลอดจนเสนอแนะเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จึงนำามาสู่การกำาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาการเขียนแผนด้าน
ความมั่นคงรองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติได้
กำาหนดให้มีตัวช้ีวัด เพือ่ให้ไปถงึเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์  
ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) มีระบบบริหาร
จัดการอาหารและนำ้ากรณีฉุกเฉิน 2) ระบบป้องกัน 
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ท่ีแฝงมาใน
อาหาร และนำ้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 3) พื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจะทำาให้บรรลุต่อ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดขึ้นนั้น ในแผนด้านความมั่นคงจึง
มีการกำาหนดกลยุทธ์ท่ีจะเป็นแนวทางหรือหนทาง
ปฏิบัติในการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นคงทาง
อาหารไว้ 5 เรื่อง 10 ดังนี้

1  เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและนำ้าอย่าง
ยัง่ยนื ด้วยการมีกลไก กฎหมาย และแผนบรหิารจดัการ
ด้านอาหารและนำ้าเพ่ือความมั่นคงอย่างบูรณาการท่ี
ครอบคลุมการมีคลังอาหารและนำ้าสำารองกรณีฉุกเฉิน 
ตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและนำ้าของ

ประชาชนตามความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิต

2  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคามท่ีเกิดจากภัย
ทางนำ้า อันได้แก่ นำ้าป่าไหลหลาก นำ้าท่วมฉับพลัน และ
สิ่งที่แฝงมาในอาหารและนำ้า โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน

3  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อ
เกษตรกรและผูป้ระกอบการทางการเกษตรให้เหน็ผลใน
ทางปฏบิตั ิ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด 
มาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือเพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็น
ภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร

4   ส่งเสรมิการวจัิย การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหารเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการ
รักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและเพ่ิมผลิตภาพ
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ก่ียวข้อง

5  จัดที่ดินรองรับความม่ันคงทางอาหารและ
คุ้มครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงทาง
อาหารสามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธ์ิ
รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรอย่าง
เป็นธรรม

 แผนความมั่นคงด้านอาหารท้ัง 5 ประการ
ข้างต้น สามารถสะท้อนถึงความสำาคัญของอาหารใน
กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) และเป้าหมาย ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส ่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goals –SDGs) ที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่หน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญกับการมี
คลังอาหารและนำ้าสำารองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงแหล่ง

“ประเทศไทยมีความมั่นคง

และปลอดภัยในด้านอาหาร

และน�า้มคีณุภาพตามหลักโภชนาการ

อย่างเพียงพอและยั่งยืน”

10 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565), หน้าที่ 30
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 ประเด็นความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นสิ่งท่ี
ท้าทายการทำางานของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่จะ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างไร 
โดยกรอบแนวคิดการจัดทำานโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นอก
เหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้วแนวคิดหลักประการหน่ึง
ได้น้อมนำาศาสตร์พระราชาเป็นหลักการทำางานด ้าน
ความมั่นคง อาทิ ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง	 พัฒนา”	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
เกษตรทฤษฎีใหม่5 เป็นหลักปฏิบัติงานด้านความ
มั่นคง ซ่ึงหากพิจารณาเรื่องแผนความมั่นคงด้าน
อาหารแล้วจะเห็นได้ว่าการพึ่งพาตนเองตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชนให้มีอาหารในการดำารงชีวิตมีความ
สำาคัญรวมทั้งการจัดสรรการแบ่งใช้ประโยชน์จากท่ีดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ีดินมีความ
สำาคัญต่อการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เช่นเดียวกันกับการ
มีนำ้าที่เพียงพอในการเกษตร โดยหากศึกษาการดำาเนิน
งานของภาครัฐจะเห็นว่ามีแนวนโยบายการบริหาร
จดัการท่ีดนิของรฐั6 ทีใ่ห้มกีารกำาหนดเป้าหมายนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งให้ความสำาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและหลักภูมิสังคม๔ 
นอกจากนี้หลักสำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือมุ่งเน้น
ให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคพยายามเริ่มต้นผลิตหรือบริโภค
ภายใต้ขอบเขต ข้อจำากัดของรายได้หรือทรัพยากรท่ีมี
อยู ่ไปก่อน ซ่ึงก็คือหลักในการลดการพ่ึงพา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเองและ
ลดภาวะความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบ
ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ7

 เมื่อมองถึงตัวเนื้อหาในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร เมื่อพิจารณา
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั8 พบว่าให้ความสำาคัญกับ “เกษตรปลอดภัย”  
เพ่ือสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเก่ียวกับ
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 
จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทำาการผลิต
สนิค้าทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน และเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน 
การจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ การให้ความรู้เกษตรกร
ด้านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุ ่งสู ่
การเลิกใช้สารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นท่ีและ
ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป 

 หากศึกษาตัวเน้ือหาของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-
2565 ) ได้กล่าวถึงประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร
โดยกำาหนดใน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี 12 
เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหารรองรับ
วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความม่ันคง ความ
ยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนา
ประเทศรวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแส
โลกาภิวัตน์ 9

 สำาหรับกระบวนการจัดทำาแผนความมั่นคง
ด้านอาหารเพื่อนำานโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 12 
มาจัดทำารายละเอียดให้มากขึ้นมีที่มาจากการจัดเวที
รับฟังความคิด ความเห็น แลกเปลี่ยนพูดคุยและถก

5 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565 , หน้าที่ 10
6การบริหารจัดการที่ดิน” หมายถึง การบูรณาการในการดูแลรักษา การสงวน หวงห้ามการอนุรักษ์ การฟื้นฟูและพัฒนาซึ่งที่ดินการ กระจาย
การถือครองที่ดินการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลหรือการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินรวมทั้งการอื่นใดที่จำาเป็นเพื่อให้การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิ์เป็นธรรมและยั่งยืน  (ที่มา : พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562)
7  วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์, ความมั่นคงทางอาหาร : จากพัฒนาการเกษตรสู่เศรษฐกิจพอเพียง , วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
มีนาคม – สิงหาคม 2558, หน้าที่ 144 – 160
8 สามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน) ส่วนยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความสำาคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิ
อากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนและพัฒนาความมั่นคงนำ้าพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) , หน้าที่ 14
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แถลงร ่วมกัน ระหว ่างผู ้แทนหน่วยงานราชการ 
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ทำางาน
เกี่ยวกับดิน นำ้า ป่า สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อประเด็น
ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อร่วมกันมองและวิเคราะห์
ปัญหาและแนวโน้มสถานการณ์ความไม่มั่นคงทาง
อาหารที่จะเกิดขึ้นตลอดจนเสนอแนะเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จึงนำามาสู่การกำาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

 ขณะเดียวกันเมื่อศึกษาการเขียนแผนด้าน
ความมั่นคงรองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติได้
กำาหนดให้มีตัวช้ีวัด เพ่ือให้ไปถงึเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์  
ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก กล่าวคือ 1) มีระบบบริหาร
จัดการอาหารและนำ้ากรณีฉุกเฉิน 2) ระบบป้องกัน 
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคาม ที่แฝงมาใน
อาหาร และนำ้า มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 3) พื้นที่
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจะทำาให้บรรลุต่อ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดขึ้นนั้น ในแผนด้านความมั่นคงจึง
มีการกำาหนดกลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางหรือหนทาง
ปฏิบัติในการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทาง
อาหารไว้ 5 เรื่อง 10 ดังนี้

1  เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและนำ้าอย่าง
ยัง่ยนื ด้วยการมีกลไก กฎหมาย และแผนบริหารจัดการ
ด้านอาหารและนำ้าเพื่อความมั่นคงอย่างบูรณาการที่
ครอบคลุมการมีคลังอาหารและนำ้าสำารองกรณีฉุกเฉิน 
ตลอดจนเสริมสร้างการเข้าถึงแหล่งอาหารและนำ้าของ

ประชาชนตามความต้องการขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิต

2  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไข ภัยคุกคามท่ีเกิดจากภัย
ทางนำ้า อันได้แก่ นำ้าป่าไหลหลาก นำ้าท่วมฉับพลัน และ
สิ่งที่แฝงมาในอาหารและนำ้า โดยบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน

3  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อ
เกษตรกรและผูป้ระกอบการทางการเกษตรให้เหน็ผลใน
ทางปฏบิตั ิ โดยครอบคลุมทางด้านการผลิต การตลาด 
มาตรฐานสินค้า และแหล่งเงินทุน รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งผลิตอาหารท่ีปลอดภัยและเป็น
ภูมิคุ้มกันรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหาร

4   ส่งเสรมิการวจัิย การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต 
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางอาหารเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการ
รักษาหรือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มผลิตภาพ
รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเก่ียวข้อง

5  จัดที่ดินรองรับความม่ันคงทางอาหารและ
คุม้ครองพืน้ทีเ่กษตรกรรมเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงทาง
อาหารสามารถแก้ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์
รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรอย่าง
เป็นธรรม

 แผนความมั่นคงด้านอาหารทั้ง 5 ประการ
ข้างต้น สามารถสะท้อนถึงความสำาคัญของอาหารใน
กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) และเป้าหมาย ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส ่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goals –SDGs) ที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่หน่วยงานของรัฐ
และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสำาคัญกับการมี
คลังอาหารและนำ้าสำารองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนให้ความสำาคัญกับการเข้าถึงแหล่ง

“ประเทศไทยมีความมั่นคง

และปลอดภัยในด้านอาหาร

และน�า้มีคุณภาพตามหลกัโภชนาการ

อย่างเพียงพอและยั่งยืน”

10 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565), หน้าที่ 30
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อาหารและนำ้ าของประชาชนตามความต ้องการ
ขั้น พ้ืนฐานในการดำารงชีวิตที่ ผูกโยง ต้ังแต ่การมี
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกชน ชุมชน หมู่บ้าน การมีสิทธิทำา
กนิในทีด่นิ การรักษาพืน้ท่ีป่าชมุชน การปลกูพืชผกั ผลไม้ 
เพื่อการยังชีพ โดยสิ่งที่สำาคัญคือการจัดการที่ดินและ
แหล่งนำ้าที่มีประสิทธิภาพรองรับความมั่นคงทางอาหาร
และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

 นอกจากมุมมองการเตรียมพร้อมด้านอาหารท่ี
กล่าวข้างต้นแล้ว ขอกล่าวถึงมุมมองเรื่องการเตรียม
พร้อมของฝ่ายทหาร พบว่าในเรื่องของการเตรียมพร้อม
ด้านอาหารในมุมมองของฝ่ายทหารได้กำาหนดให้มีการ 
เตรียมความพร้อมด้านอาหารไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ผนึกกำาลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ของ
กระทรวงกลาโหม  โดยในแผนน้ีได้มอบให้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก เพื่อให้มี
อาหารในการบริโภคเมื่อเกิดการสู้รบขึ้นและสามารถ
สนบัสนุนฝ่ายทหารเมือ่มีการร้องขอตามความจำาเป็นต่อ
การสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในภาวะไม่ปกติ 
โดยกำาหนดให้มีการจัดทำาแผนเตรียมพร้อมด้านอาหาร
และแผนปฏบิตักิารในระดบัจงัหวดัให้สอดคล้องกบัแผน
ผนกึกำาลงัและทรพัยากรเพือ่การป้องกันประเทศและฝ่าย
ทหารได้นำามาทดสอบในการฝึกการระดมสรรพกำาลัง
ทหารในกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
ที่บูรณาการการฝึกของหน่วยงานของรัฐและภาคส่วน
ต่าง ๆ เป็นประจำาทกุปี

 สุดท้ายนี้กล่าวได้ว่า เร่ืองของความมั่นคงทาง
อาหารเป็นประเด็นสำาคัญท่ีประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความ
สำาคัญและหยิบยกขึ้นมาหารือในเวทีทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยสิ่งที่ท้าทายการทำางานด้านความ
มั่นคงทางอาหารในกรอบนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) ท่ี
สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยรบัผดิชอบ
ในประเด็นนี้จะต้องวางแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง 
5 ประการในแผนความมั่นคงประเด็นการรักษาความ
มัน่คงด้านอาหารและนำา้โดยจดัลำาดบัแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้เห็นผลการปฏิบัติทีเ่ป็นรปูธรรมผ่านความร่วมมอื
ในการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้การ
ดำาเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ท่ี
กำาหนดขึน้ในช่วง 3 ปีทีเ่หลอืของนโยบายฯ ฉบับนี้ 
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