
ค าอธบิายสรปุสาระส าคญั 
พระราชบญัญตัคิณะกรรมการอาหารแหง่ชาต ิพ.ศ.2551 

1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
โดยที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่หลายฉบับ และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหลายหน่วยงานในกระทรวง 

ทบวง กรมต่างๆ แต่มีลักษณะของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาหารในมิติที่แตกต่างกันในขอบเขตจ ากัด ขาด
การบูรณาการ ขาดความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการก ากับดูแลการด าเนินงานในห่วงโซอาหารทั้งด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเพ่ือการคุ้ มครองผู้บริโภค การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศ ประกอบกับยังขาดนโยบายและยุทธศาสตรเกี่ยวกับ
ความมั่นคงด้านอาหารทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน ตลอดจนการป้องกันการใช้อาหารในการก่อการร้าย รวมทั้ง 
การให้การศึกษาด้านอาหารให้ทันต่อสถานการณของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ จึงมี
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติขึ้น เพ่ือเป็นองค์กรหลักและกลไกของประเทศในการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงด้านอาหาร ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ท าให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และการควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่อาหารเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

2. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
2.1 ก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดนิยามที่เก่ียวข้องไว้ดังนี้ 
“อาหาร” หมายความว่า อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร1 
“ห่วงโซ่อาหาร” หมายความว่า วงจรการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง 

การตัดแต่ง การแปรรูป การขนส่ง การปรุง การประกอบ การบรรจุ  การเก็บรักษา การจัดจ าหน่าย การกระจาย 
จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งการน าเข้า การน าผ่าน และการส่งออก 

“คุณภาพอาหาร” หมายความว่า อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและส่วนประกอบที่พึงจะมี รวมถึงมี
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 

“ความปลอดภัยด้านอาหาร” หมายความว่า การจัดการให้อาหารและสินค้าเกษตรที่น ามาเป็นอาหาร
บริโภคส าหรับมนุษย์มีความปลอดภัย โดยไม่มีลักษณะอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตาม
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรค หรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู่ 
(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของในปริมาณที่อาจเป็นเหตุใหเกิด

อันตราย หรือสามารถสะสมในร่างกายที่กอใหเกิดโรค หรือผลกระทบตอสุขภาพ 

                                                           
1 “อาหาร” ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 หมายความว่า ของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิต ได้แก่  

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
และประสาท หรือยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 

(2) วัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส  



(3) อาหารที่ไดผ้ลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนสง หรือมีการเก็บรักษาไวโดยไม่ถูกสุขลักษณะ 
(4) อาหารที่ผลิตจากสัตว หรือผลผลิตจากสัตวที่เป็นโรคอันอาจติดตอถึงคนได ้
(5) อาหารที่ผลิต ปรุง ประกอบจากสัตวและพืช หรือผลผลิตจากสัตวและพืชที่มีสารเคมีอันตราย 

เภสัชเคมีภัณฑ์ หรือยาปฏิชีวนะตกค้างในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตรายตอสุขภาพ 
(6) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายตอสุขภาพ 

“ความมั่นคงด้านอาหาร” หมายความว่า การเขาถึงอาหารที่อย่างเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชน
ในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการตามวัยเพ่ือการมีสุข
ภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ ของฐาน
ทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย  หรือการกอการร้ายอัน
เกี่ยวเนื่องจากอาหาร  

“อาหารศึกษา” หมายความว่า กระบวนการสงเสริม พัฒนาและวิจัยเพ่ือใหความรู ความตระหนัก และ
พฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคด้านอาหาร 

2.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

อาหารแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 
1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร 

และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้านอาหาร ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

2. จัดให้มี หรือส่งเสริม สนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพ
อาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

3. ให้ค าแนะน าในการออกประกาศตามมาตรา 12 
4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอาหาร 

ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา 
5. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ตาม (1) อ านวยการ แก้ไข

ปัญหา รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคง
ด้านอาหาร และอาหารศึกษา 

6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ สถิติ การจัดการ และเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และ
อาหารศึกษา รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย หรือความเห็น ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหรือบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด 



2.3 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ที่ได้รับการ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จ านวน 4 คณะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติในแต่ละมิตแิละขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ 
(2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน

ด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร การบริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรการผลิต และการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิต ตลอดจนคุณภาพความปลอดภัย และคุณค่าทาง
โภชนาการของผลผลิตอาหารขั้นต้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงอาหาร 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการใดๆ 
(5) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา 
(1) จัดท าแผนการขับเคลื่อน UNFSS 2021 และการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหาร เพ่ือ

พัฒนากรอบแผนงาน 5 ด้าน อ้างอิง UNFSS  
(2) จัดเตรียมถ้อยแถลงส าหรับรัฐมนตรีในการประชุม pre-UNFSS และส าหรับนายกรัฐมนตรีในการ

ประชุม UNFSS โดยจัดเตรียม National dialogue ผ่านกลไกการประชุม คณะอนุกรรมการจัดท าแผนเพ่ือการ
บริหารความมั่นคงด้านอาหาร การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านบริหารจัดการ และการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความม่ันคงอาหารตลอดห่วงโซ่  

(3) จัดท าข้อมูลเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดด้านความมั่นคงอาหาร คือ อัตราการพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร 
(Self-sufficiency ratio: SSR) ในการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคงอาหารของประเทศ  

(4) ด าเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ Smart farmer / การเกษตรที่แม่นย า / การบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม / การจัดท าปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด  

(5) ด าเนินงานภายใต้อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ อนุกรรมการพัฒนาการเกษตร
ด้านอาหารในอนาคต / คณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร / คณะอนุกรรมการด้านการลดขยะอาหาร  

(6) ด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2560-
2564) ในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืน / 
สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลา / ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดี ลดการ
สูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม / รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลและ
ยั่งยืนของทรัพยากรการเกษตร 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน

ด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 



ให้อาหารมีความปลอดภัย คุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวมถึง
การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้า 

(3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการด้านอาหารของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการใดๆ 
(5) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา 
(1) ขับเคลื่อนเรื่องผักและผลไม้ปลอดภัย ตามมติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติและนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการบริโภคผักและผลไม้ รวมทั้งการส่งเสริมการ
บริโภคผักผลไม้ให้ได้ 400 กรัมต่อวัน เพ่ือน าไปสู่การลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-
Communicable Diseases: NCDS) ได้แก่ ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (เลขที่ 386) พ.ศ. 2560 เรื่อง 
ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา ผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก 
เพ่ือบังคับใช้กับผู้ผลิตและผู้น าเข้าผักหรือผลไม้สดทุกราย / ก ากับดูแล ตรวจติดตาม เฝ้าระวังความปลอดภัยผัก
และผลไม้ /พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตผักและผลไม้สด 

(2) การจัดท าเป้าหมายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผลการส ารวจ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 ได้รับข่าวสารด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของภาครัฐเป็นหลัก และมีความพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ทั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ กรมอนามัย และภาคเอกชน ตามล าดับ 

(3) จัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center; TRAC) ขึ้น
ในปี พ.ศ.2559 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือรวบรวมข้อมูล
วิชาการ ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย
อาหารและโรคที่เกิดจากอาหาร รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนวทางการจัดการระบบเฝ้าระวังโดยเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยอาหารและโรคที่เกิดจากอาหารของประเทศให้เป็นระบบเดียวกันตลอดห่วงโซ่อาหาร 

3. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มี
อ านาจหน้าที ่ดังนี้ 

(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการขับเคลื่อนด้านอาหารศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร 
โภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

(2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารศึกษาถึง
ระดับท้องถิ่นอย่างบูรณาการ รวมถึงการขับเคลื่อนด้านอาหารศึกษาให้เกิดความเชื่อมโยงด้านอาหาร โภชนาการ 
และสุขภาพ สนับสนุนงานวิจัยด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความตระหนักใน
การบริโภคอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ และโรคเรื้อรังที่เก่ียวข้องกับการบริโภคอาหาร 

(3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ภายใต้และแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการใดๆ  
(5) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 



ผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา 
(1) ขับเคลื่อนสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Healthier Choice Logo) “ทางเลือกสุขภาพ” ให้เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วไปให้เกิดความตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่เอ้ือต่ อสุขภาพมากขึ้น 
และใช้สัญลักษณ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าและเหมาะสมต่อ
สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการให้ข้อมูลบนฉลากอาหาร อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องตระหนักถึงการปรับสูตรอาหารลดหวาน มัน เค็ม ทั้งนี้ ด าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้าน
อาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  

(2) ขับเคลื่อนคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียน เพ่ือขยายผลรูปแบบการบริหารจัดการด้าน
อาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักตามแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานด้านอาหารและ
โภชนาการของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้ ได้
พัฒนา“เกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา” เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์กลางของประเทศ
แบบการมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวง หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียน 
และชุมชน โดยด าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน  

4. คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติในการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ 
(2) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

โครงสร้างองค์กร กฎหมาย และระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ เพ่ือการตัดสินใจเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์แก่คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

(3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ภายใต้และแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการใดๆ  
(5) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา 
(1) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหาร ด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และด้านอาหารศึกษา 
(2) ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของ

ประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งโครงการส าคัญต่างๆ  
2.4 การก าหนดเขตพื้นที่ที่จ าเป็นต้องสงวนในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้อ านาจนายกรัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการและโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องสงวนไว้
เพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงด้านอาหารเป็นการชั่วคราวในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ สาธารณภัย หรือการก่อการร้าย
อันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร เท่าที่จ าเป็น โดยกระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ใน
เขตพ้ืนที่ดังกล่าวน้อยที่สุด รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 
โดยต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องสงวนไว้ท้ายประกาศด้วย 



การประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่สงวนดังกล่าวให้ใช้บังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
และอาจขยายได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีที่ภัยร้ายแรงและฉุกเฉินนั้นยังคงอยู่ และให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้  

(1) ที่ท าการของหน่วยงานธุรการ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
(2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ

หรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่เขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องสงวนไว้นั้นตั้งอยู่ แล้วแต่
กรณ ี

(3) ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร และส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา หรือส านักงานที่ดินจังหวัด 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา และส านักงานที่ดินอ าเภอแห่งท้องที่ที่เขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องสงวนไว้นั้นตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้ ยังก าหนดการด าเนินคดีกับบุคคลใดที่ใช้ประโยชน์หรือกระท าการใดๆ ในเขตพ้ืนที่ที่ได้มีการ
ประกาศก าหนดเป็นพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องสงวนไว้ ผิดไปจากหรือขัดกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ โดยต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40 ,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเหตุอันควรให้ต้องประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่สงวนเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารเป็น
การชั่วคราว ตามมาตรา 12 ดังนั้น จึงยังไม่มีผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 13 ที่ต้องด าเนินคดีหรือลงโทษตามมาตรา 14 
แต่อย่างใด 

3. บทบัญญัติที่คุ้มครองประชาชน  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องข้ึน เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหารตลอด
ห่วงโซ่ ในมิติความม่ันคงทางอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษา ทั้งภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมถึงการก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อ านวยการ แก้ไขปัญหา และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ 
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เพ่ือให้ประเทศไทยมีระบบอาหารและกลไกการก ากับดูแลที่เป็น
เอกภาพ มีการบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภคท าให้สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งมีความรู้ ความตระหนัก 
และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ ในขณะเดียวกันเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอาหารสามารถ
ใช้ฐานทรัพยากรการผลิตอาหารได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและ
ระดับประเทศ และขยายโอกาสด้านการค้า การท่องเที่ยว และการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทย นอกจากนี้ ยังมี
บทบัญญัติที่ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีในการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องสงวนในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตเพ่ือ
ประโยชน์ด้านความม่ันคงด้านอาหารอีกด้วย 


