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แนวคิดและค านิยามของความมั่นคงทางอาหาร 
(Food security: Concepts and definitions) 

 
 

        วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ*์ 
       

 ความมั่นคงทางอาหาร  ได้กลายเป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลก
ก าลังเผชิญและสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวเพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศ
และประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒน าที่ปัญหานี้ ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น             
อันเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่ เกิดวิกฤติด้านพลังงาน  สภาพแวดล้อม  และ
ความส าคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง  ท าให้ราคา พืชอาหาร สูงขึ้น  จนท าให้ ประชากรที่ย ากจนไม่
สามารถเข้าถึงอาหารได ้   
 แนวคิดความมั่นคงทางอาหารมิใช่เพิ่งเกิดขึ้น  หากแต่มีการพัฒนาแนวคิดม าต้ังแต่ช่วง
ทศวรรษท่ี 1970 โดยมีการให้ค านิยาม  ค าจ ากัดความไว้มากมาย  ความหมายของแนวคิด  “ความมั่นคง
ทางอาหาร ” ถูกพัฒนาให้มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นตามพลวัติความเข้าใจของผู้คนในเรื่องบทบาทของอาหาร  
หรือแม้แต่ความแตกต่างในแต่ละประเทศและภูมิภาค 1  อย่างไรก็ตามค านิยามของความมั่นคงทาง
อาหารท่ีได้รับการน ามาใช้อ้างอิงและเป็นที่รู้จักมาก  ที่สุดมาจากการประชุมอาหารโลก  (World Food 
Summit) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาล ีในป ีค.ศ. 1996 คือ 
 
 “Food security, at the individual, household, national, regional and global levels (is 
 achieved) when all people at all times have physical and economic access to 
 sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary needs and food 
 preferences for an active healthy life” 
 
 นอกจากความหมายของความมั่นคงทางอาหาร  ที่ต้องการให้คนทุกคน  ทุกเวลา                             
มีความสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ  ที่ตรงกับรสนิยมของตนเอง เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง แล้ว องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งความหมายด้านความมั่นคงออกเป็น 4 มิต ิคือ  
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 ความพอเพียง  (Availability) ของปริมาณอาหาร  ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ
หรือการน าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร   
 การเข้าถึง  (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพื่อได้มาซึ่งอาหารท่ีเหมาะสมและมี
โภชนาการ  ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่จะก าหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ  
ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย  การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่  (รวมถึงสิ ทธิ
ตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)     
 การใช้ประโยชน์  (Utilization) ด้านอาหารผ่านอาหารท่ีเพียงพอ  น้ าสะอาดและกา รรักษา
สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ  ซึ่งความต้องการทาง
กายภาพทั้งหมดได้รับการตอบสนอง  โดยนัยยะนี้  ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยน าเข้าที่
ไม่ใช่อาหารด้วย และมิติสุดท้ายคือ   
 เสถียรภาพ  (Stability) ทางอาหาร  ที่ประชาชน  ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอ าหารที่
เพียงพอตลอดเวลา  ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่ สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
กระทันหัน  เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ  หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร  เช่น ภาวะ
ความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล  ซึ่งในความหมายนี้ ความมั่นคงทางอาหาร ครอบคลุมถึงมิติความ
พอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย 
 

รูปภาพที่ 1: องค์ประกอบของความม่ันคงทางอาหาร 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ที่มา : ปรับจาก Food and Agricultural Organization,“Food Security,” Policy Brief Issue 2 (June 2006): 1.  
 
 
 

ความมั่นคงทางอาหาร 
(Food Security) 

การมีอาหารเพียงพอ 
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การเข้าถึงอาหาร 
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การใช้ประโยชน์จากอาหาร 
(Utilization) 

การมีเสถียรภาพด้านอาหาร 
(Stability) 
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 นอกจากน้ัน การให้ค านิยามของความมั่นคงทางอาหารน้ันยังเกิดขึ้นในหลายมิติ                          
จากการศึกษาของ  Marisol Smith & Simon Maxwell เรื่อง Household Food Security;                            
a conceptual review ใน S. Maxwell & T,R. Frankenberger, eds. Household Food Security: 
Concept, Indicators and Measurement: A Technical Review. New York and Rome: UNICEF 
and IFAD ได้รวบรวมและบันทึกบรรณานุกรมเกี่ยวกับค านิยามและค าจ ากัดความของความมั่นคงทาง
อาหาร (Food Security) และ ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน  (Household Food Security) ของ
องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ รวมถึงบุคคล องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ไว้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1974 – 1991 
ไว้เกือบ  200 ความหมาย  นอกจากน้ันยังระบุถึงผู้เขียน  แหล่งที่มา  เอกสาร  หน่วยงาน  และเวลาที่มี
การศึกษา งานศึกษาดังกล่าว  เป็นการรวบรวมค านิยามของความมั่นคงทางอาหารจากผลงานวิชาการ  
รายงานจากหน่วยงานรัฐบาล  รวมถึงบทบันทึกทั้งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่  และไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ  
โดยครอบคลุมเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก   การศึกษาแนวคิดและค านิยามความมั่นคงด้านอาหารจะ
ช่วยให้ผู้มีบทบาทในการจัดท านโยบายรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มองเห็นขอบเขต  มิติ และความ
เชื่อมโยงที่อาจส่งผลต่อมนุษย์และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  สามารถวางแผนและ
ก าหนดบทบาทของนโยบายได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมต่อประเด็นปัญหาด้าน ความมั่นคงทางอาหาร
ได้มากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม  แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารใน ช่วงแรก นั้นจ ากัดอยู่ในกรอบของ
กระบวนการผลิต  มีเป้าหมายการผลิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคซึ่ง
น าไปสู่การปฏิวัติเขียว  (Green Revolution) โดยการน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต
สินค้าเกษตรเพื่อให้ได้ในปริมาณมาก   อย่างไรก็ตาม  แม้จะมีปริมาณอาหารมากแล้ว แต่ปัญหา                    
ความอดอยากของประชากรโลกยังคงอยู่    ด้วยเหตุนี้แนวคิดทางเลือกใหม่ จึงเกิดขึ้นโดยหลายฝ่าย
ตระหนักว่า  ความมั่นคงทางอาหารไม่ได้มีเพียงมิติด้านการผลิตอาหารให้ได้มากขึ้นเท่านั้น  แต่ยัง
เชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ  เช่น  การเข้าถึงอาหาร   การผลิตอาหารให้ได้ปริมาณสม่ าเสมอ                        
ความปลอดภัยทางอาหาร  ความมั่นคงทางอาหารของชุมชุน   ทั้งยังรวมถึงบริบทแวดล้อมอื่นๆ  ของ
ความมั่นคงทางอาหาร  เช่น  การพัฒนา  การลดปัญหาความยากจน  สถานการณ์ความเสี่ยง                      
ความเปราะบาง  การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชน  เป็นต้น  นอกจากน้ัน  บทบาทของเกษตรกรได้
ถูกน ามาทบทวนใหม่ว่า  ภาคเกษตรกรรมไม่ได้เป็นเพียงภาคการผลิตที่ต้องได้รับการปกป้องเท่านั้น                 
แต่ยังมีบทบาทส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณอาหาร                          
การสนับสนุนการเข้าถึงอาหาร  การมีปริมาณอาหารที่สม่ าเสมอ  และความปลอดภัยทางอาหาร อีก
ด้วย ความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาภาคเกษตรในด้านต่างๆ  จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนิน
ควบคู่กันไป  
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พัฒนาการของแนวคิดเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 
 
  ทศวรรษที่ 1970: แนวคิดความมั่นคงด้านอาหารกับกระบวนการผลิต  

  
 ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศเป็นอย่างมากในช่วง
กลางทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากสภาวะขาดแคลนอาหารของโลก แต่ในขณะนั้นจุดมุ่งหมายของ                 
การแก้ปัญหามุ่งให้ความส าคัญแก่ประเด็นที่ว่า  จะผลิตอาหารเพียงพอต่อผู้บริโภคได้อย่างไร   
แนวคิดความมั่นคงทางอาหารจึงจ ากัดอยู่ในกรอบของ กระบวนการผลิต  กล่าวคือ การผลิตอาหารให้
ได้มากเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่มีเสถียรภาพเป็นส าคัญ  ดังนั้นหลายประเทศจึง
ได้น าแนวคิด  การปฏิวัติเขียว  (Green Revolution) หรือการท าเกษตรแผนใหม่ เข้ามาปรับใช้กับ                
การพัฒนาด้านเกษตรท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากการเกษตรแบบยังชีพไปเป็นการท า
เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  เพื่อให้มีปริมาณอาหารเพียงพอกับประชากรโลก    ทั้งนี้การปฏิวัติเขียวได้น า
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ไม่ว่าจะเป็น                
การใช้พันธุ์พืชใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง  (New crop cultivars) การชลประทาน  (Irrigation) เพื่อให้ปลูกพืชได้
ในฤดูแล้งหรือสามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรจ าพวกปุ๋ยเคมี  (Fertilizer) สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  (Pesticide) และการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตร (Mechanization) มาช่วยในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ในปริมาณมาก   
 บุคคลส าคัญที่มีบทบาทเด่นต่อแนวคิดการปฏิวัติเขียว คือ Norman Borlaug แนวคิดของเขา
ได้เปลี่ยนโฉมการเกษตรสู่การเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง  รวมทั้งสร้างนวัตกรรมที่ช่วยผลิตอาหารให้แก่
โลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าระหว่างปี ค.ศ. 1960 – 1990  ผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากได้ให้เครดิตแก่การปฎิวัติ
เขียวของบอร์ลอกว่า  การปฏิวัติเขียวช่วยเบนเข็มความอดอยากของโลกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี  
20 และช่วยชีวิตผู้คนซึ่งอาจจะมากถึงพันล้านคนไว้   นอร์แมน บอร์ลอกได้ต้ังศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและ
ข้าวสาลีนานาชาติ  (International Maize and Wheat Improvement Center) ในเม็กซิโกขึ้นใน                     
ปี ค.ศ.  1964 และได้ใช้เวลากว่า  10 ปีในการพัฒนาข้าวสาลีหลากหลายสายพันธุ์  ที่มีความต้านทาน
โรค และให้ผลผลิตมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม  หลังจากนั้นเขาได้น าข้าวสาลีเหล่านั้น  พร้อมด้วยข้าวเจ้า
และข้าวโพดที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์คล้ายๆ  กันมายังเอเชีย  ตะวันออกกลาง  อเมริกาใต้และแอฟริกา  
โดยมีปากีสถานและอินเดียที่ได้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่มากที่สุด  ท าให้มีผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้นถึง 4 เท่า 
 ผลงานด้านการปฏิวัติเขียวที่ช่วยผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น                     
ได้กลายเป็นผลงานโดนเด่น ที่ท าให ้นอร์แมน บอร์ลอกได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ. 1970 
และเขาได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีอาหารท่ีเพียงพอไว้ว่า  
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 “We must recognize the fact that adequate food is only the first requisite for life. 
 For a decent and humane life we must also provide an opportunity for good 
 education, remunerative employment, comfortable housing, good clothing, and 
 effective and compassionate medical care.” 
 

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่านอร์แมน  บอร์ลอกจะยอมรับถึงความส าเร็จของการปฏิวัติเขียวที่ช่วยให้
ประชากรหลายร้อยล้านคนมีอาหารเพียงพอ  แต่เขาก็ได้ตระหนักถึงหัวใจส าคัญของการแก้ปัญหา    
ความยากจนว่า คือการลดความอดอยากและหิวโหยซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   
 นอร์แมน บอร์ลอกได้กล่าวไว้ระหว่างการรับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1970  ว่า แม้ว่าการปฏิวัติ
เขียวจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตแต่ก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายประการจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า
แมลง และการพุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลผลิตในพืชเพียงไม่กี่ชนิดที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของที่เพาะปลูกขนาด
ใหญ่  ทั้งที่จริงแล้วเป้าหมายส าคัญควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน   นอกจากน้ันเขา
ยังสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศต่างๆ  ก าหนดนโนบายที่เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อเกษตรกร  และ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดได้  และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้ด้วย  

 
  ทศวรรษที่ 1980: แนวคิดความมั่นคงด้านอาหารกับการเข้าถึงอาหาร 

  
 วิกฤตการณ์อาหารจากความอดอยากที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาช่วงกลางทศวรรษที่ 1980              
ท าให้หลายฝ่ายเห็นว่าการมีอาหารปริมาณเพียงพอในระดับมหภาคนั้นไม่สามารถประกันความมั่นคง
ทางอาหารแก่ประชาชนในระดับครัวเรือนได้ หลายประเทศในทวีปแอฟริกาแม้จะเป็นประเทศผู้ส่งออก
อาหารแต่ประชาชนจ านวนมากยังประสบกับปัญหาความอดอยากและหิวโหย  เป็นผลให้ในระยะยาว
ต่อมาได้มีการน าเสนอแนวคิดเรื่อง “สิทธิด้านอาหาร” (Food Entitlement) ขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาว
อินเดียคือ Amartaya Sen ผู้ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การขาดแคลนอาหารของประชาชนในหลายประเทศไม่ได้
เกิดจากอาหารไม่เพียงพอ แต่เกิดจากการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านอาหารในทางการเมือง  ข้อเสนอของเซนมี
อิทธิผลอย่างมากต่อการขยายแนวคิดความมั่นคงทางอาหารที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับความพอเพียงของ
อุปทานอาหารในระดับมหภาคเท่านั้น แต่ยังเน้นพิจารณาถึงมิติการเข้าถึงอาหารในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนด้วย  
 การเข้าถึงอาหาร คือ การที่ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอาหารโดยการผลิตเอง             
ในครัวเรือนหรือซื้อมาบริโภค ดังนั้นการที่ประเทศหนึ่งมีอาหารในภาพรวมเพียงพอก็ไม่ได้เป็น                       
การประกันว่าประชาชนทุกคนจะมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ ถ้าหากปัญหาความยากจนยังคงมีอยู่ 
เพราะในขณะที่อาหารมีราคาแพงขึ้น ประชาชนบางส่วนก็อาจขาดแคลนอาหารบริโภคได้   ซึ่งรูปแบบ               
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การเข้าถึงอาหารมีปัญหาส าคัญอย่างน้อย  2 รูปแบบ คือ ประการแรก  ประชาชนมีเงินที่จะสามารถซื้อ
อาหารได้ แต่อาหารมีไม่เพียงพอซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  ประการที่สอง  ประชาชน
ไม่มีเงินที่จะสามารถซื้ออาหารได้แม้มีอาหารท่ีผลิตเพียงพอ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับประเทศก าลังพัฒนาที่
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและมีความยากจน  จะเห็นได้ว่า ปัญหาท้ังสองรูปแบบที่เกิดขึ้น
มีความเกี่ยวข้องกับทั้งกระบวนการผลิตอาหารและปัญหาการเข้าถึงอาหารของประชาชน  
 งานศึกษาของ Pingali and Stringer เรื่อง Food Security and Agricultural Production in 
Low-Income Food-Deficit Countries: 10 years after the Uruguay Round ระบุถึงประเด็น                 
การเข้าถึงอาหาร  ที่เน้นการกระจายรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  และเพิ่มประสิทธิภาพ                    
ด้านสาธารณูปโภคและการตลาด   พบว่าความไม่มีประสิทธิภาพของการเข้าถึงอาหารท าให้เกิดภาวะ
ความอดอยาก   การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติเขียวไม่สามารถแก้ปัญหา                     
ความมั่นคงด้านอาหารได้เพียงสาขาเดียว  การท่ีประเทศมีอาหารในภาพรวมเพียงพอไม่ได้เป็นสิ่งที่จะ
รับประกันได้ว่าประชาชนทุกคนจะมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะถ้าหากประชาชนมีรายได้
น้อยแต่อาหารมีราคาแพง หรือภาครัฐไม่มีระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิการท่ีดีแล้ว  ประชาชนบางส่วน
ก็อาจขาดแคลนอาหารบริโภคได้เช่นกัน   
 

แผนภูมิที่ 1: จ านวนประชากรโลกที่มีความยากจน (รายได้ = 1เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/วัน) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 ที่มา Calculations based on FAO data from Pingali & Stringer, June 2003. 

 
 แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงทศวรรษที่ 1980 ได้ขยายขอบเขตของการเข้าถึงอาหาร
จากระดับโลกหรือระดับประเทศ มาสู่ระดับปัจเจกชน รวมทั้งเริ่มมีการน านโยบายปรับโครงสร้างเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนซึ่งท าให้ประชาชนเข้าไม่ถึงอาหาร มาใช้วิเคราะห์ในการแก้ปัญหาด้วย 
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 ทศวรรษที่ 1990: ความมั่นคงทางอาหารกับความปลอดภัยทางอาหาร 

  
 ในทศวรรษท่ี 1990 แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณค่าของ
อาหาร  โภชนาการ  ความปลอดภัยและความสมดุลทางอาหาร  โดยนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
หันมาให้ความส าคัญในเรื่องการบริโภคอาหารอย่างมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพและ                    
ความปลอดภัย เพื่อ สุขภาพที่ดีของประชากรโลก  งานวิจัยของ Dreze Jean และ Amartaya Sen เรื่อง 
Hunger and Public Action ระบุว่า ประเด็นเรื่องสุขภาพและโภชนาการควรถูกน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อ
แก้ไขปัญหาความอดอยากและภาวะขาดแคลนอาหารของประชาชนด้วย   ขณะที่องค์การ UNICEF ได้
ระบุว่าอาหารเป็นปัจจัยส าคัญของสาเหตุการเกิดภาวะทุพโภชนาการในแม่และเด็กซึ่งเกิดจากการ
บริโภคอาหารท่ีไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มีความหลากหลายทางอาหาร   นอกจากน้ัน กรมการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture --- USDA) ยังได้ชี้ว่า ความมั่นคงทาง
อาหารเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในทุกเวลา และ
ด าเนินการได้เองเพื่อความมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารจึงประกอบด้วย การมีอาหาร
เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ  

 
 เนื่องจากแนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาหารถูกพัฒนามาจากความแตกต่างด้านแนวทาง     
การมองปัญหา ทั้งทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยทุกฝ่ายต้องการแก้ไขปัญหาใน
ทุกระดับทั้งในเชิงโครงสร้างและความต้องการระบุเป้าหมายของแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งเรื่อง
กระบวนการผลิต การเข้าถึงอาหาร และความปลอดภัยทางอาหาร  ดังนั้นในปี ค.ศ. 1996 ชุมชน
ระหว่างประเทศจึงได้จัดให้มีการจัดประชุมสุดยอดว่าด้วยอาหารโลก (World Food Summit) ขึ้น ซึ่งที่
ประชุมได้ให้ค านิยามความมั่นคงทางอาหารท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยได้พยายามเชื่อมโยงแนวคิด
ต่างๆ ไวอ้ย่างครอบคลุมว่า 
  
 “Food security, at the individual, household, national, regional and global levels (is 
 achieved) when all people at all times have physical and economic access to 
 sufficient, safe and nutritious foods to meet their dietary needs and food 
 preferences for an active healthy life.” 
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ตารางที่ 1: พัฒนาการแนวคิดด้านความม่ันคงทางอาหาร 
 

 Concepts and Definitions 

1974 
World Food Summit  
 
 
 
 
1983 
Food and Agriculture 
Organization (FAO)  
 
 
1985 
Advisory Council on  
Development Co-operation,  
Food Security in Africa 
 
 
 
1986  
World Bank report  
 
 
 
1990 
Life Sciences Research Office 

 

 

 
 
 
 
 

“availability at all times of adequate world food supplies of basic 
foodstuffs to sustain a steady expansion of food consumption and to 
offset fluctuations in production and prices”  
<United Nations. Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 
1974.> 

 
“ensuring that all people at all times have both physical and economic 
access to the basic food that they need”  
<FAO. World Food Security: a Reappraisal of the Concepts and Approaches. 
Director General’s Report. Rome 1983.> 

 
The concept of food security is taken as embracing three specific aims: 
ensuring production of adequate food supplies; maximizing stability in 
the growth of supplies; and securing access to available supplies on the 
part of those who need them. 
< Advisory Council on Development Co-operation. Food Security in Africa. Report 
and Recommendations. Dublin. December 1985.>  

 
“access of all people at all times to enough food for an active, healthy 
life”. 
<World Bank. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in 
Developing Countries. Washington DC.1986> 

 
“access by all people at all times to enough food for an active, healthy 
life and includes at a minimum: 
a) the ready availability of nutritionally adequate and safe foods, and 
b) the assured ability to acquire acceptable food in socially acceptable 
ways (e.g. without resorting to emergency food supplies, scavenging, 
stealing, and other coping strategies)” . 
<Anderson. The Life Science Research Office. 1990> 
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1996 
World Food Summit 
 
  
 
2000 
City of Toronto 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
2001 
Food and Agriculture 
Organization (FAO) 
 
 
 
 

“All people at all times have physical and economic access to sufficient, 
safe and nutritious foods to meet their dietary needs and food 
preferences for an active healthy life”  
<FAO. World Food Summit. Plan of Action, 1996. >  

 
Food security; 
- The availability of a variety of foods at a reasonable cost. 
- Ready access to quality grocery stores, food service operations, or      
alternative food sources. 
- Sufficient personal income to buy adequate food for each household 
member each day. 
- The freedom to choose personally and culturally acceptable foods. 
- Legitimate confidence in the quality of the foods available. 
- Easy access to understandable, accurate information about food and 
nutrition. 
- The assurance of a viable and sustainable food production system 
< Food and Hunger Action Committee, 2000> 

 
“a situation that exists when all people, at all times, have physical, social 
and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets 
their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”  
<FAO. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. Rome> 
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