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1.ความเป็นมา
 

 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ   

พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้มี  

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการหรือจัดการ  

ด้านอาหารในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสาน  

และบูรณาการงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการด้านอาหารใน  

ทุกมิติทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย

และยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคง  

ด้านอาหาร และอาหารศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัย

ด้านอาหารต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อันจะทำให้การบริหาร

จัดการด้านอาหารในภาพรวมของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพต่อไปนั้น 

 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อ  

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีมติเห็นชอบหลักการกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ

ด้านอาหารของประเทศไทยและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย เพือ่ศกึษาขอ้มลูนโยบายและยทุธศาสตร์

ด้านอาหาร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

อย่างมีส่วนร่วม  

 คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ ได้ดำเนินการโดยพิจารณา

และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารภายในประเทศ รวมถึงนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านอาหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมีหลักการในการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร ฯ คือ  
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 1. เป็นแผนชี้นำเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการ  

  วางแผนปฏิบัติงานต่อไป   

 2. สร้างความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

 3. เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สร้างให้เกิดบูรณาการการดำเนินงาน   

 4. มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยง 

  5. มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน  

 6. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย  

 เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่มีทิศทางที่ถูกต้องและสนองตอบตามที่กฎหมาย

กำหนดทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพ

อาหาร และอาหารศึกษา 

 ทั้งนี้คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ

ไทยได้จัด “การประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน

อาหารของประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ” ในวันที่ 30 สิงหาคม 

2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้  

ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการอาหารแหง่ชาตแิละหนว่ยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐั 

เอกชน และภาคประชาสังคม และได้นำข้อคิดเห็นมาปรับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ

ด้านอาหารของประเทศไทย เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในการเสนอต่อคณะกรรมการ

อาหารแห่งชาติ 

 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 22 

กันยายน 2553 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร

ของประเทศไทยที่คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฯ ได้จัดทำ และให้นำเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น  

กรอบ ในการดำเนินงานรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อาหารแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) ประธาน

กรรมการอาหารแห่งชาติได้เสนอวาระเรื่องกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร ใน

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ตามที่ได้เสนอ รวมทั้งให้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปพิจารณา  

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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2.สาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์
  การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

 จากสถานการณ์แต่ละด้านของอาหารทั้งด้านความมั่นคงอาหาร ด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และด้านอาหารศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์

สถานการณ์แวดล้อมด้านอาหารของไทยทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

ภัยคุกคามแล้ว สามารถกำหนดประเด็นวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา

ดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้  

 

วิสัยทัศน์
 “ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความมั่นคงด้าน

อาหารอย่างยั่งยืนเพื่อชาวไทยและชาวโลก” 

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิต  

  อาหารของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 2. เพื่อให้อาหารที่ผลิตได้ในทุกระดับนับตั้งแต่ในระดับครัวเรือน  

  ระดับชุมชน และในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์มีความพอเพียง   

  มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี 

 3. เพื่อสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  

  เพื่อให้ได้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการนำไปเผยแพร่  

  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ  

  ทั้งด้านโครงสร้างกฎหมายสารสนเทศ และอื่น ๆ  

 5. เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ระดับ  

  ชุมชน และระดับชาติ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
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ระยะเวลาดำเนินงาน
 5 ปี  (2555-2559)  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  

การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านความมั่นคงอาหาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านอาหารศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงอาหาร

หลักการ: เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน บริหาร  

 จัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการ  

 มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์: 1. เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร 

 2. จัดการทรัพยากรน้ำ และดินเพื่อการเกษตร และป่าชุมชน 

 3. สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน 

 4. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 

 5. สร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร และเพิ่มจำนวนเกษตรกร  

  รุ่นใหม่ 

 6. ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน 

 7. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 

 8. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  

  ในการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร 

 9. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร   

 10. จัดระบบเพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติ 
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ยุทธศาสตร์ที่2ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

หลักการ: ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร เพื่อการ  

 คุ้มครองผู้บริโภคและการค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐาน  

 ของการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์:   1. สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียว  

  และส่งเสริมการบังคับใช้ 

 2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น (Primary product) ให้มี  

  คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานและคุณค่าทาง  

  โภชนาการเพิ่มขึ้น 

 3. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ภาคการผลติในระดบัชมุชน (Community   

  based) เพื่อป้องกันการสูญเสียและเพิ่มมูลค่าเบื้องต้นให้กับ  

  ผลผลิต 

 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรม  

  (Industrial based) ทุกระดับ 

 5. ส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั้งที่มาจาก  

  การผลิตในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 

 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย  

  ของอาหารของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่3ด้านอาหารศึกษา

หลักการ: เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความ  

 ตระหนักในการใช้ทรัพยากรเพื่อผลิต และกระจายอาหารในห่วงโซ่  

 อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหาร 

กลยุทธ์: 1. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานที่  

  เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเรื่องอาหารศึกษา 

 2. สนับสนุนให้มีการวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านอาหารได้ 

 3. ให้มีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาหารศึกษา และเผยแพร่  

  ความรู้ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
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 4. ส่งเสริมให้เกษตรกร และชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่าง  

  เหมาะสม 

 5. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคล และชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่4ด้านการบริหารจัดการ

หลักการ: พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร  

 อย่างเป็นระบบให้มีความเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของ  

 การดำเนินงานทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ  

 กระแสโลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ประสิทธิผล และสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล 

กลยุทธ์: 1. ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่ 

 2. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่ 

 3. การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการ 

   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารที่สมบูรณ์และ  

  ยั่งยืน  

 2. ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและ  

  การจัดการอาหารที่เป็นธรรมสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของ  

  ประเทศและท้องถิ่น  

 3. ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย มีคุณค่าทาง  

  โภชนาการ ทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ และอาหารนำเข้า 

 4. มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพ  

  ประสิทธิผล สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  

  ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 5. สร้างความเชื่อมั่นให้กับอาหารส่งออก เพิ่มศักยภาพและขยาย  

  โอกาสด้านการตลาดให้กับอาหารไทยผ่านทางวัฒนธรรมและ  

  คุณค่าทางโภชนาการ 
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 อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อ

การดำรงสุขภาวะที่ดีของประชาชนซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อการค้าและเศรษฐกิจ

ของประเทศด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและ

อุดมสมบูรณ์จนสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอเพื่อเลี้ยงประชากรภายใน

ประเทศและส่งออกนำรายได้มหาศาลสู่ประเทศ อย่างไรก็ตามจากสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอันมาก อีกทั้งภายใต้

กระแสโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของโรคและ

ภัยคุกคามใหม่ ๆ สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ภาวะโลกร้อน ตลอดจนความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎกติกาสากลด้าน  

การค้าระหว่างประเทศและการเปิดการค้าเสรี  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนส่ง  

ผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารของประเทศได้หาก  

ไม่สามารถดูแลจัดการระบบอาหารของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ที่ผ่านมาพบว่าบทบาทในการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่อาหารของ

ประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับความดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า 10 

หน่วยงานและมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอยู่มากกว่า 30 ฉบับ จึงขาดความ

เป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็น

อุปสรรคต่อการส่งเสริมสนับสนุนการค้าและอุตสาหกรรมอาหารทั้งภายใน  

และระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดความชัดเจนของนโยบาย

และยุทธศาสตร์หลักเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร ทั้งในยามปกติและยาม

ฉุกเฉิน ตลอดจนการป้องกันการก่อการร้ายโดยใช้อาหาร และความชัดเจนใน

การให้การศึกษาด้านอาหารให้ทันต่อสถานการณ์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
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ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร  

แห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้มี  

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการหรือจัดการ  

ด้านอาหารในทุกมิติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสานและ

บูรณาการงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการด้านอาหารในทุกมิติ

ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้าน

อาหารและอาหารศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยด้าน

อาหารต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อันจะทำให้การบริหารจัดการด้าน

อาหารในภาพรวมของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพต่อไป  

 คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อ  

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีมติเห็นชอบหลักการกรอบยุทธศาสตร์การจัดการ

ด้านอาหารของประเทศไทยและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย เพือ่ศกึษาขอ้มลูนโยบายและยทุธศาสตร์

ด้านอาหาร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

อย่างมีส่วนร่วม  ในการนี้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการ  

โดยพิจารณาข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารภายในประเทศ รวมทั้งนโยบาย  

และยุทธศาสตร์ด้านอาหารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ อาทิเช่น 

ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ป ี 2553-2556 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์), แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2553-2557 

(กระทรวงอุตสาหกรรม), ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร ปี 2546-2552 

(กระทรวงสาธารณสุข), แผนอาหารและโภชนาการระดับชาติ ฉบับที่ 9 

(กระทรวงสาธารณสุข) เป็นต้น รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาหาร  

ของนานาประเทศ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ

ประเทศไทยฉบับสมบูรณ์  
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 จึงกล่าวได้ว่ากรอบแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร

ของประเทศไทยพัฒนาขึ้นตาม

สถานการณ์ในปัจจุบันของ

ประเทศ บนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ

ยุทธศาสตร์หลักของหน่วย

งานต่าง ๆ อีกทั้งสอดคล้อง

กับทิศทางการดำเนินงาน

ของนานาอารยะประเทศ แต่ยัง

คงคำนึงถึงความเหมาะสมต่อศักยภาพ

และบริบทของประเทศไทย ในขณะเดียวกันได้

คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ด้วย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

และยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อไป  



กรอบแนวคิดและขั้นตอน
การดำเนินการจัดทำ
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย
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1.กรอบแนวคิด
 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ  

สังคมไทยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมีสถาบัน  

พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัว   

มีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาท  

ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน   

มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่าง

เป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข  

 กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารที่จัดทำขึ้นนี้ มีความ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ดังกล่าว 

โดยมีหลักการในการจัดทำ คือ ให้เป็นแผนชี้นำเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นำไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงาน สร้างความมีส่วนร่วมจากทุก  

ภาคส่วน เกิดการบูรณาการการดำเนินงานอย่างสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์  
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จุดเสี่ยงที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะได้ผลสูงสุด 

ก่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับประเทศไทย โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาชนดำเนินการร่วมกัน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ  

 

 

“ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน

เพื่อชาวไทยและชาวโลก”
 

 

2.ขั้นตอนการดำเนินการ
 

 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำกรอบ

ยุทธศาสตร์ ฯ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาตลอดห่วงโซ่ (Situation 

& problem analysis) ในระบบการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย   

(ดงัรปูที ่1) โดยการทบทวนสถานการณป์ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน และตา่งประเทศ 

และจัดประชุมระดมสมองตัวแทนจากภาครัฐ ภาคการผลิต สถาบันการศึกษา 

และองค์กรผู้บริโภค รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment analysis) ซึ่ง  

ใช้หลักการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการวิเคราะห์ 

เพื่อประเมินสถานภาพของประเทศเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  

 3. การสร้างยุทธศาสตร์ (Strategy creation) ในการบริหารและ

จัดการด้านอาหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาของประเทศไทยและสภาพ

แวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ โดยใช้ข้อมูลจากทั้ง 2 ขั้นตอนข้างต้น มา

วิเคราะห์และศึกษาแนวทางการจัดการด้านอาหารของต่างประเทศ สังเคราะห์ 

และจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย  
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 4. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน

อาหารของประเทศไทย โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553  

เพื่อทวนสอบและรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำยุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ และปรับปรุงแก้ไขเป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร

ของประเทศที่สมบูรณ์ต่อไป 





ส่วนที่

1



1ส่วนที่

รูปที่ 1  แผนภูมิห่วงโซ่อาหาร 

ผลลัพธ์ 

หลักปฏิบัติที่ดี 

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของพืช 

และสัตว์ (พันธุกรรม) 

อาหาร 
ปลอดภัย 

และมีคุณค่าทาง 
โภชนาการ 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 

หลักปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะ 

การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 

โภชนาการ 
สำหรับ 

พืชและสัตว์ 

การควบคุม 
และการป้องกัน 
โรคพืชและสัตว์ ประเด็นพื้นฐาน 

การใช้ที่ดิน การจัดการน้ำ 
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สถานการณ์ด้านอาหารของประเทศไทย

 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก 

สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้หลากหลาย เกินความต้องการบริโภคภายในประเทศ และ

มีมากพอสำหรับส่งเป็นสินค้าออกไปขายยังประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพบ

ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิต ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์

ด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ (ดังรูปที่ 1) ได้แก่ ฐานทรัพยากร ปัจจัยการผลิต แรงงาน  

ภาคเกษตร ตลอดจนปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบและสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่

สำคัญตามมิติของพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ดังนี้ 
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 1.สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร
 

 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 “ความมั่นคง

ด้านอาหาร” หมายความว่า การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสำหรับการบริโภคของ

ประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม

ตามความต้องการ ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน 

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหาร  

ทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือ  

การก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร   

 นั่นหมายถึงประชากรไทยทุกคนมีสิทธิในการได้รับอาหารอย่างเพียงพอตาม

ความต้องการ ในระดับปัจเจกบุคคล และมีการผลิตและเข้าถึงทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

แต่ที่ผ่านมาพบว่าฐานทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรงส่งผลกระทบต่อ

การผลิตภาคเกษตรและความมั่นคงอาหาร  ระบบการผลิตภาคเกษตรยังต้องพึ่งปัจจัย

การผลิตจากต่างประเทศ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่พื้นที่การเกษตรมีจำกัดและ

ถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น รวมทั้งมีปัญหาชาวต่างชาติอาศัยช่องว่างของกฎหมายเข้ามา

ครอบครองที่ดินเกษตรกรรม ส่งผลให้คนไทยสูญเสียสิทธิ์การครอบครองและการใช้

ประโยชน์ที่ดินและแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตร

กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ยังอยู่ในวงจำกัดและล่าช้า เนื่องจากการ

พัฒนาเป็นแบบแยกส่วน ขาดการรวมกลุ่ม

อย่างเป็นระบบ  อีกทั้งยังมีปัจจัยภายนอกที่

กระทบต่อความมั่นคงอาหารเช่นกัน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.สถานการณ์ด้านฐานทรัพยากร    

 1.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  1.1.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำการเกษตร ประเทศไทยมีเนื้อที่

ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ ในปี 2551 มีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 112.6 ล้านไร่ 
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 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 

 
 ที่ปลูกพืชผัก  

 สมุนไพร และ 
 ดอกไม้ประดับ 
 

 ที่ปลูกพืชไร่ 
 

 ที่ปลูกพืชยืนต้น 
 ไม้ผลและสวนป่า 
 

 ที่ปลูกยางพารา 
 

 ที่ปลูกข้าว 

รูปที่ 2เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) 
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ซึ่งเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.6) เป็นที่ปลูกข้าวร้อยละ 12.1 ปลูกยางพารา 

และร้อยละ 37. 3 ปลูกพืชอื่น ๆ   

 ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จากปี 2546 ถึง 2551 เนื้อที่ปลูกข้าวลดลง 2.0 ล้าน

ไร่ (ร้อยละ 3.3) ขณะที่เนื้อที่ปลูกพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ประมาณ 4.0 ล้านไร่ 

(ร้อยละ 41.3) ดังรูปที่ 2  

 จากการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านอุตสาหกรรมใน

พื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่

สำคัญของประเทศ ในช่วงเวลาปี 2532-2550 พื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงของ

จำนวนโรงงานเพิ่มขึ้น จาก 706 เป็น 2,558 

โรงงาน โดยเฉลี่ยร้อยละ 15.02 ต่อปี ทำให้

เกิดการลดลงของพื้นที่เกษตร และการเพิ่ม

ขึ้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมด้าน

อุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 

1.96  



รูปที่ 3   ความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 
 
ที่มา : โครงการศึกษาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และกฎหมายเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิด
ประโยชน์สูงสุด. มูลนิธิสถาบันที่ดิน; อวยพร แต้ชูตระกูล. นิตยสารโลกสีเขียว. ปีที่ 11. ฉบับที่ 4 และประภาส ปิ่นตบแต่ง. กรุงเทพ
ธุรกิจ. ฉบับวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2552 
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ร้อยละของผู้ถือครองที่ดินทั้งหมด 

 ถือครองที่ดินมากกว่า 100 ไร่      ถือครองที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่ 

การถือครองที่ดินมากกว่าร้อยไร่ 
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน 10%  
ของผู้ถือครองที่ดินทั้งหมด 

ในปี 2549 ประเทศไทยมีผู้ทำอาชีพเกษตรกร 39.70% 
ในจำนวนนี้ 40% ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินทำกิน 
ไม่ถึง 10 ไร่ 

ในกรุงเทพฯ บุคคลธรรมดา 50 อันดับแรกถือครอง  
ที่ดินมากที่สุด (รวม 41,506.67 ไร่)  มีที่ดินมากกว่า 
บุคคลธรรมดา 50 อันดับท้าย ที่ถื่อครองที่ดินน้อยที่สุด 
(รวม 0.32 ไร่) ถึง 1.3 แสนเท่า 

ความเหลื่อมล้ำอันเนื่องมาจากโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 

90%
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 อีกทั้งมีการใช้ที่ดิน เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ อาทิเช่น ในปี 2537 จากการสำรวจ

ของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่อำเภอคลองหลวง ธัญบุรี และหนองเสือ มีการนำ  

พื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร และอยู่ในเขตชลประทานไปทำโครงการจัดสรรที่ดิน  

บ้านจัดสรร รีสอร์ท และสนามกอล์ฟรวม 146 โครงการ และแม้จะเหลือ 30 โครงการ

ในปี 2543 แต่เมื่อโครงการชะลอหรือยุติพื้นที่เหล่านั้นก็ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์  

ต่อการเกษตร  

 โดยภาพรวมมีการใช้เนื้อที่ทางการเกษตรในการปลูกพืชที่ไม่ใช่อาหารที่มี

แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายตัวของชุมชนเมือง รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมรุกล้ำ

พื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้เนื้อที่ปลูกพืชอาหารเหลือน้อยลงไปทุกที 
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  1.1.2 การถือครองที่ดิน มีความกระจุกตัวมาก ข้อมูลจากสำนกังาน

ทีด่นิทัว่ประเทศ 399 แหง่ ประชาชนสว่นใหญข่องประเทศ (ประมาณ 21 ล้านคน และ

นิติบุคคลประมาณ 1 ล้านราย) ถือครองที่ดินขนาดเล็กคือไม่เกิน 4 ไร่ต่อรายโดยมี

โฉนด ขณะที่ผู้ถือครองที่ดินขนาดใหญ่มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของประชากรทั้งหมด 

โดยบุคคลธรรมดา 4,613 ราย ถือครองที่ดินแปลงขนาดเกิน 100 ไร่ ในจำนวนนี้ 121 

รายที่ถือครองที่ดิน 500-999 ไร่ และอีกเพียง 113 รายที่ถือครองที่ดินเกินกว่า 1,000 

ไร่  สำหรับกลุ่มนิติบุคคล จำนวน 2,205 ราย ถือครองที่ดินตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป ใน

จำนวนนี้ 100 ราย ถือครองที่ดินจำนวน 500-999 ไร่ และ 42 ราย ที่ถือครองที่ดิน

เกินกว่า 1,000 ไร่ ดังนั้น การบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เข้มงวดจึงเป็นกลไก

หนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอันเป็นทรัพยากรสำคัญ

สำหรับการสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับคนจน (ดังรูปที่ 3) 

 

  1.1.3 การถือครองที่ดินภาคการเกษตร ในปี 2551 ประเทศไทยมี  

ผู้ถือครองเนื้อที่ทำการเกษตรทั้งหมด 5.8 ล้านราย และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจากปี 

2546 มีแนวโน้มผู้ถือครองเนื้อที่ทำการเกษตรในเนื้อที่ขนาดเล็กต่ำกว่า 6 ไร่ เพิ่มขึ้น 

เป็นร้อยละ 24.6 ซึ่งทำให้เกษตรกรมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเกษตร (ดังรูปที่ 4) และ  

ผู้ถือครองทำการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.8) ทำการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง

อย่างเดียว ร้อยละ 15.8 ทำการเกษตรในเนื้อที่ของตนเองและในเนื้อที่ของผู้อื่น และมี

ผู้ที่ทำการเกษตรที่ไม่มีเนื้อที่ถือครองของตนเองร้อยละ 8.4 (ดังรูปที่ 5)     

 

 1.2 สัดส่วนผลผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
  จากความรุนแรงของวิกฤตพลังงานและผลกระทบจากราคาน้ำมันใน

ตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 

ทำให้ประเทศไทยหันมาให้ความสำคัญกับการ  

ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดย

ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเชื้อเพลิง

ชีวภาพและชีวมวล เช่น เอทานอล และไบโอดีเซล 

เป็นต้น จากพืชอาหารที่สำคัญได้แก ่ มันสำปะหลัง 



รูปที่ 5   จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน  และเนื้อที่ถือครอง  
 ของตนเอง จำแนกตามเอกสารสิทธิ์ ปี 2551  
(ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) 

  โฉนด/ตราจอง/ 
  นส.5/นส.3/นส.3ก 
 

  สปก.4-01/นค./ 
  สทก./กสน. 
 

  นส.2/สค.1 
 

  อื่นๆ (รวม ภบท.) 

75.8% 

8.4% 15.8% 

63.6% 

21.8% 
1.7% 

12.9% 

ทำการเกษตรในเนื้อที่ของตนเอง 

ทำการเกษตร 
ในเนื้อที่ของตนเอง 
และไม่ใช่ของตนเอง ทำการเกษตร 

ในเนื้อที่ไม่ใช่ของตนเอง 

รูปที่ 4  จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามขนาดเนื้อที่ถือครอง 
(ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) 
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  140 ไร่ขึ้นไป 
 

  40-139 ไร่ 
 

  10-39 ไร่ 
 

  6-9 ไร่ 
 

  ต่ำกว่า 6 ไร่ 

ปี 
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รูปที่ 6  ความต้องการใช้และผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548-2552  

(ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  
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ปริมาณ (ล้านตัน) 
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ออ้ย และปาลม์นำ้มนั โดยเฉพาะมนัสำปะหลงั ซึ่งเป็นพืชที่มีต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ำ

กว่าพืชชนิดอื่น ในปี 2552 ประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตเอทานอลจำนวน 5 โรง กำลัง

การผลิตรวม 0.83 ล้านลิตรต่อวัน และภายในปี 2553 คาดว่าจะมีโรงงานเอทานอลที่

ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบจำนวน 6 โรง กำลังการผลิตรวม 1.77 ล้านลิตรต่อวัน โดย

ประเทศไทยเริ่มมีการใช้มันสำปะหลังเพื่อผลิตเป็นเอทานอลตั้งแต่ปี 2549 และมี  

แนวโน้มที่จะใช้เพิ่มขึ้น  ในปี 2553 ประมาณ 1 ล้านตัน (ดังรูปที่ 6) 

    ส่วนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน ในปี 2552 ประมาณร้อยละ 23 

ของผลผลิตปาล์มน้ำมัน ถูกนำไปใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงาน ที่เหลือเป็นการใช้เพื่อบริโภค 

ส่งออกและเก็บไว้เป็นสต๊อก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ร้อยละ 

9 และร้อยละ 10 ตามลำดับ (ดังรูปที่ 7) และมีจำนวนโรงงาน

ที่ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม มีทั้งสิ้น 14 โรง มีกำลังการ

ผลิต 4.5 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตได้จริง 1.5 ล้านลิตรต่อวัน 

แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการนำที่ดินไปปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น

เพื่อป้อนโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ราคาน้ำมันสูงขึ้น 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อด้านความมั่นคงอาหาร 

 



รูปที่ 7 ความต้องการใช้และผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2548-2552  
(ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

ผลผลิตรวม  
(ล้านตัน) 

บริโภค 

ผลิตไบโอดีเซล 
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ปริมาณ (ล้านตัน) 
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 1.3ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
  การพัฒนาทางเศรษฐกิจหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้ประเทศไทยจะมี

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจนทำให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง 

(Medium income country) แต่ต้องแลกกับความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร 

ธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

ขาดการบำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการของรัฐที่ผ่านมายัง  

ไม่สามารถยับยั้งปัญหาได้ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และกระทบต่อ  

ความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากต้องจ่ายต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น 

  1.3.1 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ที่ผ่านมามีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างไม่เหมาะสม เช่น ขาดการดูแลความอุดมสมบูรณ์ใน

ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเพาะปลูกทำให้ดินขาดธาตุอาหาร ในบางพื้นที่มีปัญหา

การชะล้างพังทลายหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จากการตัดไม้ทำลายป่า ประกอบกับบางพื้นที่

มีปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว โดยในปี 2551 ที่ดินของประเทศไทยมีปัญหาดังกล่าว ถึง

ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบปีละ  
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1 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายประมาณร้อยละ 33 ของประเทศ 

(ประมาณ 108.87 ล้านไร่) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียและโลกที่มีสัดส่วนร้อยละ 25 

และ 23 ตามลำดับ โดยพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมากที่สุดคือ  

ภาคเหนือซึ่งในแต่ละปีเกิดภัยจากโคลนถล่มที่รุนแรงและมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น 

นอกจากนี้เป็นดินขาดอินทรียวัตถุ 98.70 ล้านไร่ ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร 209.84 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งหากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายโดยรวมด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จาก

ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ปัญหาดินเค็ม และปัญหาดินถล่ม พบว่ามีมูลค่าความ

เสียหายเท่ากับ 7,477 ล้านบาทต่อปี  โดยจากการที่  

ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงและพื้นที่ทำการเกษตร  

ลดลง ทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มผลผลิตโดยการใช้สารเคมี

มากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในดิน

มากขึ้นตามไปด้วย  

  1.3.2 การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงอย่าง

รวดเร็ว ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2504 

ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 171 ล้านไร่ หรือ  ร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ และในปี 

2551 มีพื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือประมาณ 107.7 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33.4 ของพื้นที่

ประเทศ ซึ่งการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การ  

ลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปจนถึงปัญหาเกี่ยวกับความแห้งแล้งด้วย  

 ประเทศไทยเคยมีป่าชายเลนเมื่อปี 2504 ถึง 3,679 ตารางกิโลเมตร 

(ประมาณ 2.3  ล้านไร่) แต่ได้ถูกทำลายลง โดยในช่วงหลังปี 2521 เนื่องจากการเพิ่ม

ของการทำนากุ้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบันคาดว่าพื้นที่ป่าชายเลนเหลือเพียง

ประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การทำประมงทั้งในเชิงพาณิชย์

และประมงพื้นบ้าน การประกอบการท่องเที่ยวที่  

ขาดการอนุรักษ์ อุตสาหกรรมและชุมชนที่ปล่อย  

ของเสียและน้ำเสียลงสู่ชายฝั่งและท้องทะเล ปัญหา  
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ดังกล่าวทำให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างยิ่งต่อทรัพยากรประมง ซึ่งมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ของชุมชนและการประมงอย่างมาก  

  1.3.3 ปัญหาของทรัพยากรน้ำ น้ำเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญควบคู่

กับดินในการผลิตอาหาร โดยความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรมากถึงร้อยละ 76 ของ

ความต้องการใช้น้ำทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำซึ่งมีพื้นที่

ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเพียงอย่างเดียวเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 70 ล้านไร่) เพราะอยู่นอก

เขตชลประทานทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อปริมาณผลผลิต เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง

เป็นเวลานานและไม่ตกต้องตามฤดูกาล ที่ เป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าและ  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ    

  ในขณะเดียวกันพบปัญหาอุทกภัยที่มีความรุนแรงขึ้น สร้างความ  

เสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมอันเนื่องจากการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับน้ำไป

เพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ำไหล 

ตลอดจนมีการขยายตัวของสังคมเมืองมากขึ้นและการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม จึงเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำและแย่งน้ำจากภาคการเกษตร       

  นอกจากนี้ยังพบปัญหาพื้นที่ท้ายน้ำมีสภาพเสื่อมโทรม จากการ

รองรับน้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์มาแล้วจากพื้นที่กลางน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง น้ำใน

แหล่งน้ำต่าง ๆ มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 35 โดยเฉพาะในบริเวณ  

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง บางปะกง ลำตะคอง และทะเลสาบสงขลา

มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก จึงต้องมีนโยบายและการบริหารจัดการน้ำเพื่อ

การเกษตร  

2.สถานการณ์ด้านปัจจัยการผลิต

 2.1 พันธุกรรมของพืชและสัตว์ในการผลิตอาหาร
  อาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดมีความหลากหลายน้อยมาก เช่น  
พืชผักสำคัญของตลาดในประเทศมีเพียง 8 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า กะหล่ำปลี 
กะหล่ำดอก ผักกาดขาว กวางตุ้ง พริกขี้หนู และแตงกวา ซึ่งแสดงถึงการละเลย  
พืชพื้นบ้านที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและโภชนาการ เช่นเดียวกันกับข้าวซึ่งเป็นอาหาร
หลักของคนไทย โดยกว่าร้อยละ 90 ใช้พันธุ์ข้าวประมาณ 10 สายพันธุ์ ในขณะที่มี  
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สายพันธุ์ พื้ นบ้ านที่ มี สารอาหารบางอย่ า งสู ง  
และเหมาะสมต่อการปลูกในท้องถิ่นยังต้องการ  
การอนุรักษ์และเผยแพร่ สำหรับสัตว์ที่บริโภค เช่น 
ไก่มีไม่กี่สายพันธุ์ จำเป็นต้องมีการวิจัยทรัพยากร
พันธุกรรมของไก่พื้นบ้าน  
  การวจิยัและพฒันาและใชป้ระโยชน์สายพันธุ์พืชและสัตว์โดยคำนึงถึง
ความหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการและเหมาะสมกับท้องถิ่น จะนำไปสู่การ
อนุรักษ์ เศรษฐกิจของชุมชน และสุขภาพของประชาชน  
  นอกจากนี้จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพในลำดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 จึงมีความ
จำเป็นที่ประเทศไทยต้องสร้างความเข้มแข็งในการสร้างความรู้และทักษะในการดูแล
ผลประโยชน์ในเรื่องพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายของประเทศ  
 2.2 การพึ่งพาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร
  ประเทศไทยมีการปลูกพืชอย่างเข้มข้น ทำให้มีการใช้ปุ๋ยมากขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดจาก 321,700 ตัน ในปี 2525 เป็น 4,117,752 ตัน ในปี 2552 คิดเป็น
มูลค่า 46,176 ล้านบาท ซึ่งเกือบทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับสารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่การนำเข้าในปี 2552 มีปริมาณมากถึง 126,577 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 16,168 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนดังกล่าวมีมูลค่าสูงมากกว่า 1/3 ของต้นทุนการ  
ปลูกพืชทั้งหมดของเกษตรกร  
  นอกจากนี้ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมก่อให้
เกิดปัญหาการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรผู้ใช้ จากการสำรวจในปี 2546 
ในเกษตรกร 606 คน จาก 6 จังหวัด พบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดเคยมีอาการเกิดพิษ
เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ โดยเกษตรกรร้อยละ 56 เคยมีอาการระดับปานกลางและ  
ร้อยละ 1 เคยมีอาการระดับรุนแรง และจากการตรวจเลือดเกษตรกร 187 ราย พบว่า
ร้อยละ 11 มีความเสี่ยงในระดับอันตราย และยังมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทาง  
การเกษตรก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภค และมีผลต่อความเชื่อมั่นของ  
ผู้บริโภคและการส่งออกสินค้าอาหารของประเทศไทย 

 



 ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ถั่วเหลือง ปลาป่น 

  ปริมาณนำเข้า 291,863 2,076,634 1,534,551 1,839 

  ปริมาณการใช้ 4,787,562 2,902,692 18,630,000 556,021 

  ปริมาณผลผลิต 4,430,039 190,480 190,480 500,000 
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รูปที่ 8 ปริมาณผลผลิต ปริมาณการใช้ นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2552 
(ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 
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 2.3 อาหารสัตว์
  2.3.1 การนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเทศไทยมีศักยภาพ  

การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้เกือบทุกชนิดยกเว้นถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวโพด 

และปลาป่นคุณภาพสูง ซึ่งผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ภายในประเทศ

จึงทำให้มีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก ดังรูปที่ 8 แสดงให้เห็นถึง

ปริมาณผลผลิต ปริมาณการใช้ และปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ ในปี 

2552 ที่เห็นชัด คือ มีการนำเข้าถั่วเหลืองสูงถึง 1.5 ล้านตัน และกากถั่วเหลือง

ประมาณ 2  ล้านตัน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับการผลิตอาหารของคนและอาหารสัตว์ในแต่ละผลิตภัณฑ์อาหาร    
  2.3.2 การปนเปื้อนวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์
ส่วนใหญ่เป็นธัญพืช ดังนั้นจึงมักพบการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา เช่น  
แอฟลาทอกซินในกากถั่วเหลืองและข้าวโพด ซึ่งส่งผลทำให้อาหารที่ผลิตจากสัตว์  
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ดังกล่าวเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้
ยังมีสารพิษจากเชื้อราบางชนิด เช่น Zearalenone 
ในกากถั่วเหลือง ข้าวโพด และมันสำปะหลังที่ใช้เป็น
อาหารสัตว์ ที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยและแท้งใน
สุกร ในปี 2550 ตรวจพบ Zearalenone ในกากถั่ว
เหลืองในระดับสูงถึง 2800 ppb. มีจำนวนร้อยละ 

10.8 ของตัวอย่างทั้งหมดที่พบเกินค่าระดับความปลอดภัย อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สัตว์ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกร ดังนั้นจึงต้องมีการดูแลวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ตั้งแต่ก่อนปลูก ระหว่างปลูก ขนส่ง การผลิต การบรรจุและการเก็บรักษา
วัตถุดิบดังกล่าว  
 

3.สถานการณ์ด้านแรงงานภาคเกษตร

 3.1 ภาวะหนี้สิน
  จากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในปี 2552 ภาคเกษตรต้องรองรับแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงาน  
การศึกษาต่ำ โดยที่มูลค่าการผลิตในภาคเกษตรต่ำ ดังนั้นคนจนส่วนใหญ่จึงอยู่ใน  
ภาคเกษตร มากถึงประมาณ 2.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.5 ของคนจนที่
ประกอบอาชพีทัง้หมด (4.1 ลา้นคน) ทัง้นี ้ โดยมเีกษตรกรยากจนประมาณ 6.6 แสนคน
ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินและต้องไปรับจ้างผู้อื่น (ดังรูปที่ 9) 
  นอกจากนี้ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทำให้เกษตรกรเป็น
หนี้สิน ซึ่งตามข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกษตรกรเกินครึ่งหนึ่งมีหนี้สินเพื่อ
การเกษตร (ร้อยละ 59.9) โดยมีจำนวนเงินที่เป็นหนี้เพื่อการเกษตร ทั้งสิ้น 364,575 
ล้านบาท โดยร้อยละ 63.5 เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น
หนี้เงินนอกระบบร้อยละ 7.4 กองทุนหมู่บ้านร้อยละ 
9.9 ที่เหลือเป็นหนี้จากแหล่งอื่นเช่น สถาบันการเงิน 
สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการอื่น ๆ 
เป็นต้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือนั้นรุนแรงกว่าในภาคอื่น  



รูปที่ 9 เปรียบเทียบความยากจนตามสาขาการผลิตภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
(ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) 
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 3.2 โครงสร้างแรงงานภาคเกษตร
  ในช่วงระหว่างปี 2516-2520 มีสัดส่วนของแรงงานในภาคเกษตร 

15.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.03 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด แม้ว่าแรงงาน

ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น แต่แรงงานในภาคเกษตรกลับถดถอยลงเหลือร้อยละ 42.15 เฉลี่ยใน

ช่วงปี 2546-2549 (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะแรงงานในการผลิตข้าว การเคลื่อนย้าย

แรงงานออกจากภาคการเกษตรดังกล่าว มีผลทำให้ขนาดของครัวเรือนในภาค

การเกษตรลดลงจากเฉลี่ย 4.75 คนต่อครัวเรือนใน

ปี 2542 เป็น 3.95 คนต่อครัวเรือนในปี 2550 และ

มีขนาดแรงงานในครัวเรือนลดลงจากเฉลี่ย 3.43 

คนต่อครัวเรือนเป็น 2.75 คนต่อครัวเรือน ในช่วง

เวลาเดียวกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของ



ตารางที่ 1 จำนวนแรงงานทั้งประเทศ แรงงานภาคเกษตร แรงงานในการผลิตข้าวและสัดส่วน  

  เปรียบเทียบของแรงงาน ปี 2516-2549 

 

ช่วงปี แรงงานทั้งหมด 
 (ล้านคน) 

แรงงานเกษตร แรงงานผลิตข้าว 

จำนวน 
(ล้านคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ล้านคน) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

2516-2520 22.8 15.3 67.0 10.8 47.5 

2531-2535 32.3 19.4 60.0 11.8 36.4 

2546-2549 36.3 15.3 42.2 9.8 27.1 

 

หมายเหตุ: แรงงานผลิตข้าวคำนวณจากการใช้สัดส่วนของครัวเรือนที่ปลูกข้าวต่อครัวเรือนเกษตรทั้งหมดแล้ว  
 คูณด้วยจำนวนแรงงานเกษตร จากฐานข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ  

 การเกษตร  (ที่มา: สมพร อิศวิลานนท์, 2553) 
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การศึกษาทำให้บุตรหลานเกษตรกรได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น แล้วเคลื่อนย้ายไป

ทำงานต่างถิ่น และรวมถึงกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ เคลื่อนย้ายไปหางานทำนอกภาค

การเกษตรและไม่ได้หวนกลับมาทำอาชีพการเกษตรอีกเลย ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของ

เกษตรกรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาในปี 2551-2552 ของสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนงานวิจัยในโครงการวิจัยหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรในชนบท

ไทย และมูลนิธิชีววิถี อายุเฉลี่ยของเกษตรกร อยู่ในช่วง 45 - 51 ปี  

  ดังนั้นจึงมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานคนเพิ่มขึ้น 

ทำให้ต้นทุนการผลิตที่เป็นเงินสดเพิ่มมากขึ้น และทำให้ผลตอบแทนสุทธิที่เป็นเงินสด

ของเกษตรกรลดลง ส่งผลต่อความยากจนของเกษตรกรขนาดเล็ก หากการหารายได้

นอกภาคการเกษตรมีจำกัด ประเด็นดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบไปสู่การสูญเสียที่ดิน

ของเกษตรกร รวมถึงการทิ้งไร่นาอพยพย้ายถิ่นไปสู่การเป็นกรรมกรในเมืองตามมา 
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4.การวางแผนการผลิตและตลาด

 ปัญหาสำคัญของสินค้าเกษตร คือ ปริมาณและราคาสินค้าเกษตรมีความ

ผันผวนสูง เนื่องจากขาดการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการทาง  

การตลาด ขณะเดียวกันผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยไม่มีคุณภาพและผลิตผลต่อไร่ต่ำ 

ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในเชิงการตลาดได ้ แม้ว่าหน่วยงานรัฐจะได้ส่งเสริมให้ฟาร์ม  

มีการใช ้ GAP ในการผลิต แต่มีเพียงประมาณ 254,298 ราย ที่ได้รับการรับรอง เป็น

สัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนทั้งหมด อีกทั้งระบบการกระจายสินค้า 

(Logistic) ของประเทศไทยยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผลต่อ

คุณภาพของสินค้าและต้นทุนการดำเนินการ ขณะเดียวกันก็มีการรุกคืบของสินค้า  

นำเข้าจากการเปิดเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะ AFTA ซึ่งจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี

ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดสินค้าเกษตร  

 และจากการที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ มีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดย

เฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูง เช่น ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (อียู) และ

ตลาดแถบตะวันออกกลาง และรัสเซีย ซึ่งก็มีแนว

โน้มนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยสูงขึ้น ดังนั้น  

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจะต้องพัฒนา 

การผลิตเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เป็น

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ให้ความสะดวก มีคุณภาพสูง 

เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 

 

5. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกและผลกระทบต่อ
 การผลิตอาหาร

 จากหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศโลกระหว่างประเทศ (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) ที่ได้เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 ได้รับการยอมรับว่าโลกร้อนขึ้นจริงและ

คาดการณ์ว่า ในปี 2643 อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้น 1.4 - 5.8 องศาเซลเซียส และจะทำให้
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น้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ 0.9 เมตร เพราะการ

ละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วม

บางแห่งและฝนแล้งในบางประเทศ รวมทั้งส่งผล

กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและความ  

หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพืชอาหาร 

ทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งน้ำท่วม 

และภัยแล้ง เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง  

ส่งผลกระทบต่อผู้มีอาชีพทำประมงน้ำกร่อย   

 นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช รวมไปถึงการ

เกิดอุบัติการณ์ของโรคใหม่ สร้างความเสียหายสูงให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและ

ธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบ ต่อภาคสังคม อาทิเช่น ปัญหาความยากจน การ

อพยพย้ายถิ่นทำให้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสูญหาย และการแย่งชิงทรัพยากร อีกทั้งอาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคตได้   

 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย พบว่าอุณหภูมิ

ของประเทศไทยโดยรวมอาจสูงขึ้น 0.6-2 องศาเซลเซียส มีจำนวนวันที่อากาศร้อนเกิน 

35 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้น และจำนวนวันที่อากาศเย็นลดลง และฤดูฝนในภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก อาจยาวขึ้น 1-3 สัปดาห์ และปริมาณน้ำฝน

มีแนวโน้มลดลง แต่มีความผันแปรเชิงพื้นที่ค่อนข้างสูง ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนมี  

แนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่จะลดลงในฤดูแล้งของปีถัดมา ที่อาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ

รุนแรงในภาคอุตสาหกรรมเกษตร และการอุปโภคบริโภค  

 

6. ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและความตกลงระหว่าง
 ประเทศ

 ความตกลงระหว่างประเทศเป็นพันธกรณีที่ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกจะ

ต้องปฏิบัติตาม เช่น ความตกลงภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ซึ่งเป็นกฎกติกา  

การค้าระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อเปิดเสรีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ มิให้มีการ

กีดกันการค้าระหว่างประเทศด้วยมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายการค้า

ระหว่างกัน องค์การการค้าโลกมีความตกลงหลายฉบับ เช่น ความตกลงด้านการค้า
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และการลงทุน ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ความตกลงว่า

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ในระยะหลังมานี้

ประเทศต่าง ๆ มีการทำข้อตกลงเปิดเสรีในระดับ

ทวิภาคีและระดับภูมิภาคกันเป็นจำนวนมาก เช่น  

เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน  

เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความร่วมมือ  

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นที่เรียกว่า JTEPPA เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เป็นต้น 

ซึ่งพันธกรณีในการเปิดเสรีภายใต้กรอบต่าง ๆ นั้นจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ 

กรอบการเจรจา เงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนผลของการเจรจาการเปิดเสรีภายใต้

เขตการค้าเสรีต่าง ๆ นั้น ถึงแม้จะมุ่งหวังที่จะให้เกิดผลกระทบด้านบวกในภาพรวมของ

แต่ละคู่เจรจา แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วจึงมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ 

การเปิดเสรีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารก็เช่นเดียวกัน ในบางสินค้าประเทศ

ไทยจะได้เปรียบแต่ในบางสินค้าประเทศไทยจะเสียเปรียบ และในบางสินค้าได้เปรียบ

กับการเปิดเสรีในบางเขตการค้าเสรีแต่เสียเปรียบในบางเขตการค้าเสรี เช่น การเปิด

เสรีอาเซียน-จีน ไทยสามารถส่งออกผลไม้เมืองร้อนและมันสำปะหลังจำนวนมากไปจีน 

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนำเข้าผักและผลไม้เมืองหนาวจำนวนมากจากจีน เป็นต้น  

ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการรองรับผลกระทบ  

ด้านลบต่อการผลิตและการค้าในประเทศ นับตั้งแต่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

ด้านประสิทธิภาพให้ผู้ผลิตและผู้ค้าสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ หรือการยกระดับ

คุณภาพสินค้าเพื่อสู่ตลาดบน กระทั่งการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อผลิตสินค้าอื่น  

ที่ได้เปรียบ  

 

7.นโยบายเกี่ยวกับด้านความมั่นคงอาหารของประเทศ

 จากการที่ด้านความมั่นคงอาหารกำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลก นายก

รัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงได้รับรองร่างแถลงการณ์กรุงเทพว่าด้วยด้านความ

มั่นคงอาหารในภูมิภาคอาเซียน ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14  

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ความ
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มั่นคงด้านอาหาร การตลาดและการค้า ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของภูมิภาค

อาเซียนที่แต่ละประเทศต้องนำไปดำเนินการ  

 ขณะนี้ประเทศไทย โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุ

ประเด็นพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ให้มีการพัฒนา

ภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทยและสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้คนไทยทุกคน เพื่อ

เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนการดำเนินงานต่อไป และสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน

ที่ดูแลด้านความมั่นคงอาหาร ได้กำหนดนโยบายความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อต้านวิกฤต

เศรษฐกิจโลก ในปี  2552 โดยครอบคลุมประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาพลังงาน

และการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพื่อ

ความมั่นคงทางด้านอาหารการผลิตการบริโภคทั้งในระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการออก พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหาร

แห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยให้อำนาจคณะกรรมการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

อาหารของประเทศซึ่งครอบคลุมความมั่นคงด้านอาหาร การจัดทำระบบเตือนภัย  

รวมทั้งให้คำแนะนำต่อนายกรัฐมนตรีในการกำหนดเขตพื้นที่ที่จำเป็นต้องสงวนไว้เพื่อ

ประโยชน์ด้านความมั่นคงอาหารเป็นการชั่วคราว และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพขึ้น  

 อย่างไรก็ตามการทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมี  

นโยบายจากรัฐบาลที่ชัดเจน และควรมีการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในพืชและสิ่งมีชีวิต 

กฎหมายป่าชุมชน ร่างกฎหมายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่างกฎหมายว่าด้วย

พืชดัดแปลงพันธุกรรม ร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นโยบาย  

การปฏิรูปที่ดิน นโยบายว่าด้วยการเจรจาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และ

นโยบายเกษตรอินทรีย์  เป็นต้น 

	 จากการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงอาหารในประเด็นด้านการผลิตและด้าน

นโยบายตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 ส่วนที่สำคัญอีกส่วนที่ส่งผลถึงด้านความมั่นคง

อาหารถึงระดับครัวเรือนหรือชุมชนคือการเข้าถึงอาหาร	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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8.การเข้าถึงอาหารของประชากร

 พิจารณาจาก 2 แนวทาง ได้แก่  

 8.1 สภาวะเศรษฐกิจ  

  หลักการสำคัญประการหนึ่ง

ของความมั่นคงด้านอาหาร คือ การที่

ประชากรทุกคนในประเทศสามารถเข้าถึง

อาหารได้ตามสิทธิและความต้องการทาง

กายภาพในระดับปัจเจกบุคคลเพื่อให้เกิด  

สุขภาวะที่ดี และแม้ว่าประเทศไทยจะเป็น  

ผู้ผลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก แต่

จากรายงานของ FAO ในปี 2552 ได้แสดงจำนวนผู้ขาดสารอาหารของประชากรไทย

ในระหว่างปี 2547-2549 ถึงร้อยละ 17 หรือคิดเป็นจำนวนประชากรจำนวนมากถึง 

10.7 ล้านคน จากจำนวนประชากรรวม 63 ล้านคน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ดีของคนไทย ซึ่งอาศัยความหลากหลาย

ของพืชอาหารในท้องถิ่น มาเป็นการพึ่งพาพืชเศรษฐกิจที่ต้องเข้าถึงโดยการซื้อขายมาก

ขึ้น ทำให้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลง และจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมครัวเรือน (Socio-economic survey) ทั่วประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่ง

ชาติได้แสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงอาหารด้วยการซื้อหา โดยใช้ค่า “เส้นความ

ยากจนด้านอาหารระดับครัวเรือน” ในรอบสิบปี (2535-2545) ครัวเรือนทั้งใน  

เขตชนบทและเขตเมืองมีความสามารถซื้ออาหารลดน้อยลง   

  จากเส้นความยากจน (Poverty line) ที่คำนวณรวมต้นทุนหรือ  

ค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการจำเป็นพื้นฐานใน  

การดำรงชีวิต ในระหว่างปี 2531-2552 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (ดังรูปที่ 10) ทำให้

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งอาหารใน

แต่ละบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ดังรูปที่ 11) 

จึงอาจนำไปสู่ปัญหาความขาดแคลนอาหาร

ในระดับบุคคลได้  



รูปที่ 11  การเพิ่มขึ้นของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหาร 
และสินค้าบริการที่จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ปี 2531- 2550   
(ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) 
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0
2531 

 สัดส่วนคนจน (%)  จำนวนคนจน (ล้านคน)   เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน) 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
ล้านคน 

2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 ปี 

B0

B300 

B600 

B900

B1,200 

B1,500 

B1,800 

B633 B692 B790 B838 
B953 

B1,130 B1,135 B1,190 B1,242 
B1,386 

B1,443 
B1,579 B1,586 

42.21 

33.69 

28.43 18.98 
14.75 17.46 

20.98 
14.93 

11.16 9.55 8.49 8.95 8.12 
22.1 18.4 15.8 10.7 8.5 10.2 12.6 

9.1 7.0 6.1 5.4 5.8 5.3 

บาท/คน/เดือน 

กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

41



กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

42

 8.2 ภาวะขาดแคลนอาหารและโภชนาการ
  ภาวะขาดแคลนอาหารและโภชนาการของประชากรบางพื้นที่ใน

ประเทศ อาจสะท้อนถึงสถานการณ์การเข้าถึงอาหารของประชาชนในพื้นที่ได้ เช่น  

   • การขาดโปรตีนและพลังงาน จากการกระจายเนื้อสัตว์ที่ยัง  

ไม่ทั่วถึงสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น 

คนจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ข้อมูล

ในระบบเฝ้าระวังทางโภชนาการของ  

กรมอนามัยระหว่างปี 2535-2548 พบ

ว่าจำนวนเด็กที่อยู่ ในภาวะขาดสาร

โปรตีนและพลังงานในประเทศไทย มี

ระดับทรงตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 

ระดับความรุนแรงของปัญหาในระดับ

ภาคเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยเป็นพื้นที่ที่เคยมี

อัตราความชุกของภาวะทุพโภชนาการสูงที่สุดมาโดยตลอด แต่ในการสำรวจปี 2549 นี้ 

ภาคใต้กลายเป็นภาคที่มีภาวะทุพโภชนาการทั้งด้านขาดและเกินที่น่าเป็นห่วง 

   • การขาดไอโอดีน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการของสมองและระบบ

ประสาท การขาดสารไอโอดีนจะทำให้สติปัญญาของเด็กลดลง ในปี 2549-2551 จาก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน มี  

หญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีนในทุกระดับ (น้อยกว่า 10.0 

ไมโครกรัม/เดซิลิตร) ถึงร้อยละ 56.8 และแม้จะมี  

การส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพใน  

ครัวเรือนทั่วประเทศ แต่จากรายงาน ในปี 2550 มีความ

ครอบคลุมเพียงร้อยละ 83.5 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่

องค์การอนามัยโลกตั้งไว้ที่ร้อยละ 90 ในขณะที่ประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ผ่าน

เกณฑ์ดังกล่าว 



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ 
 ประเทศไทย,  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.สถานการณ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร*
 

1.สถานการณ์การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอาหาร
 (Foodbornediseases)

 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การเกษตรและอาหารแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) (1983) สรุปสาเหตุส่วนใหญ่ของการเจ็บป่วยจากการบริโภค

อาหารว่าเกิดจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมี เช่น สารเคมีที่ใช้ใน  

การกำจัดศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะและยาที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร รวมไปถึง

สารพิษจากจุลินทรีย์ และสารเคมีปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้วยังส่งผลต่องบประมาณและเศรษฐกิจ

ของประเทศ   

 สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จากการเฝ้าระวังโรคของ  

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหาร

เป็นพิษในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2542-2552) ยังไม่ลดลง โดยในแต่ละปีมีรายงาน  

โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน

ราย ส่วนอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ปี 

2544 – 2552 มีอัตราป่วย 223.52, 218.84, 

209.03, 247.38, 226.62, 216.47, 196.39, 

177.59 และ108.51 ต่อประชากรแสนคน 

ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 

2552) โดยอัตราการระบาดของโรคอาหาร

เป็นพิษเพิ่มขึ้น  



รูปที่ 12  รายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อประชากรแสนคน (2549-2552) 
(ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
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 1.1 การเจ็บป่วยจากอาหารที่ปนเปื้อนจุลินทรีย์
  การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารเกิดได้ในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่

อาหาร ตั้งแต่ในขั้นวัตถุดิบที่มาจากการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง การผลิต การขนส่ง และ

การเก็บรักษาจนกระทั่งการปรุงเพื่อจำหน่ายต่อผู้บริโภคหรือแม้แต่ผู้บริโภคปรุงอาหาร

เองอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ 

  ปี 2552 สำนักระบาดวิทยา กลุ่มโรคจากอาหารและน้ำ รายงาน

จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 1.2 ล้านราย คิดเป็นอัตราป่วย 2,023.64 ต่อ

ประชากรแสนคน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 65 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาย้อนหลัง 10 ปี มี  

แนวโน้มเพิ่มขึ้น (ดังรูปที่ 12)  

  นอกจากนี้ การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดก็อาจก่ออันตราย

ถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการได้ เช่น กรณีการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจากพิษ Botulinum 

จากเชื้อ Clostidium botulinum ในหน่อไม้ปี๊บที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 

และเกิดรุนแรงที่สุดที่จังหวัดน่าน ในปี 2549 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เจ็บป่วยถึง 163 ราย และ

รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลและแก้ไขปัญหาสูงถึง 50 ล้านบาท 

อีกทั้งยังกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งประเทศ 

 



กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

45

 1.2การเจ็บป่วยจากอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี
  สารเคมีปนเปื้อนหรือตกค้างในอาหารมีทั้งโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ใน

สภาพแวดล้อม และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรหรืออาหารทุกขั้นตอนที่นำมา

ใช้โดยปราศจากความรู้ หรือเกิดจากการจงใจส่งผลให้อาหารไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

สารเคมีบางส่วนจะถูกสะสมอยู่ในร่างกายก่อให้เกิดพิษในระยะยาว แต่บางส่วนอาจถูก

เปลี่ยนแปลงในร่างกายทำให้เป็นพิษอย่างเฉียบพลันได้  ตัวอย่างของพิษสารเคมี  

ปนเปื้อนในอาหาร เช่น 

   • พิษจากโลหะหนัก ปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหาร

ส่วนใหญ่พบในอาหารทะเลต่าง ๆ โลหะหนักที่พบประจำได้แก่ สารปรอท แคดเมียม 

และตะกั่ว โดยตรวจพบในสัตว์ประเภทกุ้ง หอย ปลา และปลาหมึก แม้ที่ผ่านมา  

ส่วนใหญ่ไม่เกินมาตรฐาน แต่แนวโน้มคาดว่าอาหารทะเลจะมีโลหะหนักเพิ่มมากขึ้น 

เนือ่งจากการขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมประเภทตา่ง ๆ เชน่ โรงงานอตุสาหกรรมสี 

โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก โรงงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการระบายน้ำทิ้ง

ของโรงงาน แม้จะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการปนเปื้อนของ  

โลหะหนักและไหลลงสู่แหล่งน้ำและถึงทะเลในที่สุด   

   • พิษจากสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช แม้จะยังไม่มีรายงานที่

ชัดเจนถึงการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

เนื่องมาจากการปนเปื้อนในระดับต่ำทำให้ไม่เกิดอาการเป็นพิษแบบเฉียบพลัน แต่  

สารเคมีเหล่านี้จะถูกสะสมอยู่ในร่างกายก่อให้เกิดพิษในระยะยาว อย่างไรก็ตามการใช้

สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมากหรือใช้อย่างไม่เหมาะสม ที่เป็นอันตรายต่อ

เกษตรกร สะท้อนได้จากในปี 2535-2544 มีการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อค้นหาผู้เสี่ยง

ต่อการเกิดพิษจากสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต 

ในปี 2544 มีเกษตรกรเสี่ยงไม่ปลอดภัยสูง

ถึงร้อยละ 24.19 ของจำนวนผู้ที่ได้รับ  

การตรวจทัง้หมด 3,816,389 คนเกษตรกร

เหล่านี้หากไม่เกิดพิษเฉียบพลันก็จะมี  

การสะสมของสารพิษในร่างกายก่อให้เกิด  

ผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้   
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 นอกจากนี้ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษ

จากสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตั้งแต่  

วันที่ 1 มกราคม 2553-26 มิถุนายน 2553 

พบผู้ป่วย 934 ราย จาก 64 จังหวัด คิดเป็น

อัตราป่วย 7.47 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือว่า

เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 

และ 2551 ที่มีอัตราป่วย 2.41 และ 2.70 ต่อ

ประชากรแสนคน ตามลำดับ  

 • พิษจากวัตถุเจือปนอาหาร มีอุบัติการณ์โรคภาวะเม็ดเลือดแดงขาด

ออกซิเจน (Methaemoglobin) ในเด็กนักเรียน 4 ราย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2550  ซึ่งมีอาการหน้าซีด ปากซีดเขียว ปลายมือปลายเท้าเขียว

อ่อนแรง เนื่องจากภาวะเม็ดเลือดแดงขาดออกซิเจน เนื่องจากการบริโภคไส้กรอกไก่  

ซึ่งมีปริมาณสารไนไตรต์ มากกว่า 3,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานตาม

กฎหมายอย่างมาก ในช่วงเดียวกันมีผู้ป่วยจำนวน 24 ราย ในอำเภอเวียงแก่น จังหวัด

เชียงราย จากการกินไก่ทอดผสมไนไตรต์ซึ่งทำตามหลักสูตรอบรมการสอน โดยมี

สาเหตุจากความผิดพลาดในการคำนวณปริมาณไนไตรต์ที่ต้องใช้ผสมกับไก่ นอกจากนี้

สารไนเตรตและไนไตรต์ยังก่อให้เกิดผลในระยะยาว โดยเพิ่มโอกาสในการเป็นโรค

มะเร็งกระเพาะอาหาร  

 • พิษจากสารชีวเคมี (Biotoxins) มักเกิดจากการนำอาหารที่มีสารพิษ

ตามธรรมชาติมาบริโภคโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การเกิดการเจ็บป่วยจาก  

เทโทรโดทอกซิน จากการบริโภคปลาปักเป้า มีรายงานการ

เจ็บป่วยอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2543 และมักมี  

ผู้เสียชีวิตทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษา

พยาบาล และมีมาตรการห้ามไม่ให้นำปลาปักเป้ามา

จำหน่ายเป็นอาหาร ตั้งแต่ปี 2545 แต่ล่าสุดในปี 2552  

ก็ยังพบมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากการบริโภคปลาปักเป้า 
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2.สถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ

 ข้อมูลสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาหาร จากผลการดำเนินงานของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2552 ของความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดมาก 

(Major risk) ตลอดทัง้หว่งโซก่ารผลติโดยแบง่ตามกลุม่ผลติภณัฑ ์มีดังนี้  

 2.1 กลุ่มสัตว์บกและผลิตภัณฑ์
  ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้คือไก่และสุกรเพราะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่พบ มีดังนี้  

  (1) ด้านเคมี เนื้อไก่และสุกรจากฟาร์มมักพบการตกค้างของ  

ยาปฏิชีวนะและสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงในฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐาน GAP 

โดยจากผลการเฝ้าระวังของกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ตั้งแต่ปี 2550-2552 พบผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และสุกร ร้อยละ 5.5 ของจำนวนตัวอย่าง 

400 ตัวอย่าง ปนเปื้อนปฏิชีวนะเกินมาตรฐาน และพบเนื้อสุกร ร้อยละ 6 ของจำนวน

ตัวอย่างทั้งหมด 370 ตัวอย่าง มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้าง 

  นอกจากนี้ยังพบปัญหาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ใช้วัตถุเจือปน

อาหารเกินมาตรฐานหรือไม่ถูกต้อง โดยผลิตภัณฑ์

เนื้อสัตว์ร้อยละ 50 ของจำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ทัง้หมด 550 ตวัอยา่งใชส้สีงัเคราะหแ์ละวตัถกุนัเสยี

ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยง  

ต่อการได้รับวัตถุเจือปนอาหารเกินระดับความ

ปลอดภัยและเป็นอันตรายได้  

 (2) ด้านจุลินทรีย ์ ปัญหาด้านจุลินทรีย์ที่สำคัญ ได้แก่การปนเปื้อนเชื้อ 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfrigens และ 

Salmonella spp. ในเนื้อสุกรสดที่จำหน่ายในประเทศ จากการเลี้ยงในระดับฟาร์ม 

การชำแหละและการเก็บรักษาที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 

 2.2 กลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์

  (1) ด้านเคม ีแม้ว่าปัจจุบันจะมีมาตรการในการตรวจสอบและปฏิเสธ
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การรับซื้อน้ำนมดิบที่มีการตกค้างของยาปฏิชีวนะของโรงงานแปรรูป แต่ก็ยังพบปัญหา

การตกค้างของยาปฏิชีวนะ จากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมของเกษตรกรในระดับฟาร์มอยู่

เสมอ นอกจากนี้ในปี 2551 ยังมีอุบัติการณ์ปลอมปนสารเมลามีนในนมผงจากประเทศ

จีน ทำให้เด็กและทารกในประเทศจีนเสียชีวิตและล้มป่วยจำนวนมาก และยังสร้าง

ความตื่นตระหนกให้ผู้บริโภค เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมนมในประเทศไทย 

มากถึง 9,000 ล้านบาท 

  (2) ด้านจุลินทรีย์ นมและผลิตภัณฑ์นมมีปัญหาการปนเปื้อน

จุลินทรีย์เกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 6.49 จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 632 ตัวอย่าง 

โดยส่วนใหญ่พบชัดเจนในผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้นมเสียก่อน  

วันหมดอายุ เกิดจากการควบคุมอุณภูมิในการเก็บรักษาและการขนส่งที่ไม่เหมาะสม   

  (3) คุณภาพด้านโภชนาการ จากผลการสำรวจตั้งแต่ปี 2550-2552 

พบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (รวมทั้งผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม) ที่ผลิตในประเทศ

ประมาณร้อยละ 35 มีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากจำนวนตัวอย่าง

ที่ทำการสุ่มตรวจทั้งหมด 208 ตัวอย่าง ทั้งนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากอาหารเลี้ยงโคนม

ไม่มีคุณภาพ  

 

 2.3 กลุ่มธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์

  ชนิดของอันตรายที่สำคัญในอาหารกลุ่มธัญพืช ถั่วเมล็ด และ

ผลิตภัณฑ์ คือ ด้านเคมี โดยที่สำคัญได้แก่ สารพิษจากเชื้อรา ซึ่งพบมากใน  

ถั่วลิสง กากถั่วลิสง และข้าวโพด และสารโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียมในข้าว  

เมทธิลโบรไมด์ในข้าว และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นต้น โดยจากข้อมูล

การเฝ้าระวังของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปี 2552 พบการปนเปื้อน

ของแอฟลาทอกซิน เกินมาตรฐานถึงร้อยละ 11.36 จากจำนวนตัวอย่างทั่วประเทศ 

3,872 ตัวอย่าง  

 

 2.4 กลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

  (1) ดา้นเคม ี มกีารปนเปือ้นของยาปฏชิวีนะในกลุม่ Nitrofuran และ 
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Chloramphenicol ในกุ้งกุลาดำและกุ้งก้ามกราม 

Oxytetracycline และ Oxolinic acid ในกุ้งและปลา  

เพาะเลี้ยงทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล จากข้อมูลการเฝ้าระวังพบ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่วางจำหน่ายในประเทศมีการปนเปื้อน

ของยาปฏิชีวนะสูงถึงร้อยละ 18.82 จากจำนวนตัวอย่างที่

สุ่มตรวจตั้งแต่ปี 2550-2552 จำนวนทั้งหมด 255 ตัวอย่าง

นอกจากนี้ยังพบสารเคมีห้ามใช้ในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ ในลูกชิ้นปลา เนื้อปลา

บดแช่เย็น แหนมปลา เป็นต้น  

 (2) ด้านจุลินทรีย์ มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย เช่น Vibrio 

parahaemolyticus, Vibrio cholerae และ Salmonela spp. ในผลิตภัณฑ์  

กุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง ปลาหมึกแช่เยือกแข็ง และสินค้าอาหารทะเลแปรรูป  

แช่เยือกแข็งส่งออก  

 2.5 กลุ่มผักและผลไม้

   • การตกค้างของสารที่ใช้บำรุงและป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

ในผลิตผล โดยจากผลการศึกษาของศักดา ศรีนิเวศน์ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2545-2546 จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 3,115 

ตัวอย่าง พบสารเคมีตกค้างในผักผลไม้คิดเป็นร้อยละ 36 โดยมีระดับของการตกค้าง  

สูงเกินกว่าระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดคิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งชนิดผักที่มีสารเคมี

ตกคา้งสงูเกนิมาตรฐาน ไดแ้ก ่ผกักาดขาวปล ีพรกิ ผกัช ีคะนา้ กวางตุง้ และกะหลำ่ปล ี 

   • การใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และสาร 

ห้ามใช้ในอาหาร เช่น สีสังเคราะห์ สารกันรา และสารฟอกขาวในผักผลไม้ พบ  

ผิดมาตรฐานร้อยละ 22.67 ซึ่งคิดจากจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่ปี 2550-

2552 ทั้งหมด 600 ตัวอย่าง 

   • การปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม ในผลิตภัณฑ์

ผักและผลไม้ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมด 260 ตัวอย่าง ที่มี  

การตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่ปี 2550-2552 
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3.ความปลอดภัยด้านอาหารกับการค้าระหว่างประเทศ

 3.1 สถานการณ์อาหารนำเข้า
  แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 

โดยในปี 2552 ประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารมีมูลค่า 754,212 ล้านบาท โดย

จำแนกรายสินค้าอาหารที่ส่งออกสำคัญ คือ ข้าว มีมูลค่า 172,207.65 ล้านบาท 

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป มีมูลค่า 126,692.27 ล้านบาท กุ้งสดแช่เยือกแข็ง มี

มูลค่า 46,088.83 ล้านบาท และสับปะรดกระป๋อง มีมูลค่า 17,052 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตามประเทศไทยยังต้องนำเข้าอาหารบางส่วนจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้

ในการผลิตขั้นต่อไปและสินค้าเกษตรรวมถึงอาหารแปรรูปเพื่อการบริโภค ในปี 2551 

มีมูลค่านำเข้าสินค้าอาหารโดยรวมประมาณสองแสนล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มผัก ผลไม้ 

เกือบสองหมื่นล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ประกอบกับการ

เปิดการค้าเสรี ทำให้มีการนำเข้าสินค้าปริมาณที่มากขึ้นตามไปด้วย และหากอาหาร  

นำเข้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ปลอดภัยก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง

ได้ หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มแข็งในระบบเฝ้าระวังสินค้านำเข้าให้

มากยิ่งขึ้น โดยจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า ณ ด่านอาหาร

และยา ในปี 2552 จำนวนทั้งสิ้น 19,193 ตัวอย่าง 

พบไม่เข้ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 2.65 ซึ่งอาหารที่

มักพบปัญหา ได้แก่ ผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์ เนื่อง

จากปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และใช้วัตถุ

เจือปนอาหารไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนัก 

จำพวกปรอทและแคดเมียมในเห็ดหอมทั้งสดและ

แห้งอีกด้วย 

 3.2 สถานการณ์อาหารส่งออก
  ความปลอดภัยอาหารนอกจากจะมีความสำคัญกับสุขภาพของ  

ผู้บริโภคในประเทศแล้วยังเป็นประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่งในเวที

การค้าโลกนั้นความปลอดภัยอาหารยังคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหว เนื่องจากประเทศ  

ต่าง ๆ มักยกมาเป็นมาตรการกีดกันและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff 



กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

51

Measures and Non-Tariff Barriers) และเนื่องจาก

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหาร เมื่อ

ผลิตภัณฑ์ถูกกักกันและส่งคืน จะสร้างความเสียหายต่อ

อุตสาหกรรมอาหารทั้งด้านชื่อเสียง และสร้างผล

กระทบทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศด้วย ซึ่ง

อุตสาหกรรมส่งออกอาหารของไทยยังคงประสบกับ

ปัญหาการถูกส่งคืนสินค้ากลับอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อ

สหภาพยุโรปเริ่มตรวจเข้มสารตกค้าง Nitrofuran ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งในปี 2545 ทำให้

มูลค่าส่งออกกุ้งแช่เยือกแข็งลดลงประมาณร้อยละ 37.14 จากประมาณ 54 พันล้าน

บาทในปี 2544 เหลือ 34 พันล้านบาท เป็นต้น และเหตุการณ์ที่มีผลต่อการส่งออก

สินค้ากลุ่มสัตว์ปีก คือ การระบาดของไข้หวัดนก ในปี 2547 ทำให้มูลค่าส่งออก  

ไก่แช่เย็นลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 92.96 คือ จากประมาณ 24.8 พันล้านบาท ในปี 

2547 เหลือเพียงประมาณ 1.7 พันล้านบาทในปี 2549  

  ในระหว่างปี 2552- 2553 พบว่าสถิติการกักกันสินค้าเพื่อตรวจสอบ

สิ่งแปลกปลอม หรือสารตกค้างจากประเทศไทยของสหรัฐอเมริกาทั้งผลิตภัณฑ์กุ้ง  

ผลไม้ ผักและธัญพืช มีจำนวนสูงถึง 387 รายการ แต่ผลจากการตรวจสอบส่วนใหญ่  

ไม่พบปัญหา  

  แต่เมื่อต้นปี 2553 ผลิตภัณฑ์กุ้งที่ส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ ถูก  

ตีกลับประเทศ เนื่องจากตรวจพบปริมาณจุลินทรีย์กลุ่ม Vibrio สูงเกินค่ามาตรฐานที่

เกาหลีใต้กำหนดไว้ ซึ่งล้วนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเงินจำนวนหลายล้าน

บาท อย่างไรก็ตามในภาพรวมของสินค้าอาหารส่งออกของประเทศไทยในปัจจุบัน 

กล่าวได้ว่าเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และมีการตรวจพบ

ปัญหาคุณภาพมาตรฐานน้อยลงมาก 

 

 3.3 กฎกติกาการค้าของโลก  

  แม้ว่ากฎ/ระเบียบหรือกติกาการค้าโลกจะช่วยให้ประเทศกำลงัพฒันา

ได้รับประโยชน์จากการค้าและทำให้เกิดการเจรจาการค้าที่เป็นธรรม แต่หากไม่เตรียม

พร้อม ก็อาจทำให้เสียเปรียบในการต่อรองและไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ที่พึงได้รับ

ไว้ได้ โดยจะส่งผลลบใน 3 ลักษณะสำคัญ คือ  
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  (1) การเป็นอุปสรรคต่อการส่งสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนาเข้าไป

จำหน่ายในตลาดประเทศพัฒนาแล้วโดยใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น 

มาตรการสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ

การอุดหนุน เป็นต้น  

  (2) การขยายบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลัง

พัฒนา โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น  

  (3) การส่งผลต่อนโยบายของรัฐ ภาคธุรกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน 

ที่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพันธกรณี หรือ กระแสค่านิยมใหม่ ๆ ของโลก  

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ได้แก่ 

  (1) มาตรการทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการ  

สิ่งแวดล้อม มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและ

การอุดหนุน เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อให้

สามารถแข่งขันได้ และสนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้าง

ความเป็นธรรมในการแข่งขัน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

  (2) กฎเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดระดับ

ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเรื่องเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย

บริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์สิทธิบัตร และความลับทาง  

การค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างนวัตกรรมและภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

บนฐานความรู้ 

 

  (3) มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

จะมีมากขึ้น ทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่มาตรการภาษี เช่นการเรียก

เก็บภาษีคาร์บอนจากสินค้านำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา การกำหนดให้ต้องรายงาน

ปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตสินค้า และการเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากภาคขนส่งและการบินของสหภาพยุโรป เป็นต้น มาตรการทางการค้า 

และกฎระเบียบเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเหล่านี้จะทวีความเข้มข้น และทำให้การส่งสินค้า

จากประเทศกำลังพัฒนาไปจำหน่ายในประเทศพัฒนาแล้วทำได้ยากขึ้น ส่งผลกระทบ

ต่อการค้า การลงทุน และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา 
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3.สถานการณ์ด้านอาหารศึกษา
 การพัฒนาและใช้องค์ความรู้ในห่วงโซ่อาหารเป็นตัวขับเคลื่อนให้กลไกต่าง ๆ 

ในระบบอาหารสามารถดำเนินการและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พระราช-

บัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้

กำหนดให้มีอาหารศึกษา หมายถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนาและวิจัยเพื่อให้ความรู้ 

ความตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกต้องในห่วงโซ่อาหาร และในการบริโภคอาหาร  

อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการดำเนินการในทุกมิติด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยครอบคลุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งระบบ คือเกษตรกรและผู้ประกอบการได้

รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

สอดคล้องตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐมีความรู้ 

ความเข้าใจในการกำกับ ดูแลและส่งเสริมต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น 

ตลอดจน สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร  

ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการบริโภคอาหาร  

ที่ไม่ถูกต้อง  

 โดยภาพรวมการดำเนินงานภายใต้นิยามด้านอาหารศึกษาในประเทศไทย  

ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการวิจัยตลอดห่วงโซ่อาหาร ยังเป็นแบบ  

แยกส่วน และระบบวิจัยยังขาดความเป็นเอกภาพ แต่ก็ได้มีความพยายามที่จะบริหาร

จัดการงานวิจัยในด้านนี้ให้มีความเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในขณะนี้

จากหน่วยงานที่กำหนดนโยบายที่สนับสนุนงานวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานวิจัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (สวทน.) และสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขณะนี้

ประเทศไทยมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ประมาณร้อยละ 0.21 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ ถ้างบประมาณ  
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การวิจัยเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 1.0 ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลก็ควรจะนำงบประมาณ  

มาสนับสนุนการวิจัยในห่วงโซ่อาหารให้มากขึ้น  

 สำหรับการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร

ให้ลงไปถึงชุมชน และเกษตรกร ยังต้องการความพยายามจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน 

 การถ่ายทอดความรู้สู่ทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งห่วงโซ่จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อ

ให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติที่ดี สนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่องได้ในระยะยาว 

สถานการณ์ด้านอาหารศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 

1.ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหาร

 1.1 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ

  1.1.1 การจัดการระบบการผลิต เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ขาด

ข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร

การจำหน่าย และความต้องการของตลาด ทำให้เกษตรกรไม่มีการวางแผนการผลิต  

ล่วงหน้า ผลผลิตที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  

อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการที่ดีในระดับฟาร์ม ทำให้การจัดการ  

การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ  

  1.1.2 ความรู้ความเข้าใจ เกษตรกรรายย่อยยังขาดความรู้ในเรื่อง

การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และสารเคมีทางการเกษตร เช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและ

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ปริมาณสารตกค้างอยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ และในส่วนของผู้ประกอบการแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยยัง

ขาดความรู้ความที่จำเป็นต่อการผลิตอาหารให้ปลอดภัย เช่น การใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ในปริมาณเกินกว่าที่กำหนด ก่อให้เกิดอันตรายทั้งอย่างเฉียบพลันและรุนแรง  

  1.1.3 การเข้าถึงข้อมูล เกษตรกรเข้าถึงเฉพาะข้อมูลจากการ

โฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมีอย่างอิสระ เกิดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
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ที่ไม่ถูกวิธีและมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ทำให้มีการใช้เกินความจำเป็นและตกค้างใน

อาหาร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้างและมีผลต่อเศรษฐกิจ

ของประเทศ เนื่องจากขาดการกำกับดูแลและการถ่ายทอดความรู้จากภาครัฐ 

 นอกจากนี้ ยังขาดข้อมูลการตลาดและกฎระเบียบที่จำเป็นในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารทั้งข้อมูลด้านการตลาด กฎระเบียบ เรื่องการส่งออกและความรู้

ใหม่ ๆ เช่น ความต้องการวัตถุดิบ ปริมาณการผลิตวัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูป 

คุณภาพมาตรฐานสินค้า ตลอดจนผลการวิจัยต่าง ๆ มีหลายหน่วยงานจัดทำ รวมถึง

ขาดข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบการนำเข้าด้านสุขอนามัย ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

หลากหลาย 

  1.1.4 ความตระหนัก ผู้ประกอบ

การและเกษตรกรบางส่วนขาดคุณธรรม จิตสำนึกและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ของผู้บริโภค และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  

สารเคมีต้องห้ามในการผลิตระดับฟาร์ม ซึ่งเกิดจาก

การขาดความตระหนักเนื่องจากต้องการใช้เพื่อเพิ่ม

ผลผลิต หรือขาดการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการ

ขนส่งทำให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย และพบการปนเปื้อนของ

เชื้อ Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ 

Clostridium perfringens ในเนื้อสุกรเนื่องจากการชำแหละและการขนส่งจากโรงฆ่า

สู่จุดแปรรูปหรือจุดจำหน่ายยังไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีการจำหน่ายอาหารหมดอายุ 

การจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารไม่ได้มาตรฐานตามประกาศ ฯ การ

โฆษณาอาหารที่เป็นเท็จ หลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร 

 นอกจากนี้ มีปัญหาการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ระบบนิเวศ  

ถูกทำลายและเสื่อมคุณภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืช การปนเปื้อนของ  

สารเคมีลงในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 

การจับสัตว์นํ้าอย่างไม่คำนึงถึงอนาคตทำให้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติเริ่มลดลง  

อย่างเห็นได้ชัด การส่งและการจัดการนํ้าจากการเลี้ยงกุ้งที่ขาดระบบการจัดการ  
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ที่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม เช่น การปล่อยนํ้าเสียจากการเลี้ยง  

ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ เป็นต้น 

 1.2 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

  • ภาครัฐไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้รองรับ

ปริมาณงานที่มากและหลากหลายขึ้น ประกอบกับนโยบายปรับลดกำลังคนและ  

งบประมาณ อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด แต่เจ้าหน้าที่ยังขาด  

องคค์วามรูท้ีจ่ำเปน็ตอ่การปฏบิตังิานและโอกาสในการเพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันยุ่งยาก ซับซ้อน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้  

การดำเนนิงานของเจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถตอบสนองตอ่การดำเนนิงานดา้นอาหารในทกุมติ ิ

  • องค์ความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางไปสู่  

ท้องถิ่นยังไม่เป็นระบบ 

  • ขาดแคลนบุคลากรและการดำเนินงานวิจัยที่ต่อเนื่องและเป็น

ระบบ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ความปลอดภัยของสารใหม่ ๆ เพื่อรองรับ  

การอนุญาตหรือกำกับดูแล รวมทั้งเพื่อการดำเนินการวางแผนในระยะยาวใน  

การแก้ปัญหาภาพรวมของประเทศอย่างเป็นระบบ 

  • ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายในองค์กรมีจำนวนจำกัด และ  

ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรใหม่ ๆ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ทันต่อความก้าวหน้า

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 1.3 ผู้บริโภค
  1.3.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดำรงชีวิตของประชาชนใน

สังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากข้อมูล

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2545 คนกรุงเทพ ฯ เฉลี่ยวันละ 3 ล้านคน ต้องรับประทาน

อาหารสำเร็จนอกบ้าน ในจำนวนนี้ 1 ล้านคนซื้ออาหารจากแผงลอยริมถนน ซึ่งมี  

ความเสี่ยงต่อการได้รับอาหารที่ปนเปื้อนอันตรายทั้งทางจุลินทรีย์ สารเคมี และอื่น ๆ 

ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทางระบาดวิทยา ผู้บริโภคถึงร้อยละ 

35.5 เคยเป็นโรคอาหารเป็นพิษ  
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  นอกจากนี้การขาดความรู้และความตระหนักในการเลือกบริโภค

อาหารของประชาชนทำ ให้มีปัญหาทุพโภชนาการ โดยเฉพาะปัญหาภาวะโภชนาการ

เกิน จากการรายงานของ กรมอนามัยในปี 2552 มีเด็ก (อายุ 0-72 เดือน) ภาวะ  

น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ทั่วประเทศ ร้อยละ 2.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.0 ในปี 2550 

นอกจากนี้ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยอายุ 20-29 ปี มีภาวะโรคอ้วนเพิ่มจาก  

ร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 21.7 หรือเพิ่มขึ้น 7.5 เท่า ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี เพิ่มขึ้น 1.7 

เท่า ล่าสุดปี 2552 ผลการสำรวจของกรมอนามัย ใน

ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ พบภาวะอ้วน

ลงพุงในเพศชายร้อยละ 18.6 และเพศหญิงร้อยละ 45 

ส่งผลให้ประเทศสูญเสียค่าใช้จ่ายปีละหลายแสนล้าน

บาทในการรักษาโรคที่เป็นผลจากโรคอ้วน เช่น โรค

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ

และหลอดเลือดสมอง  

  1.3.2 แหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงผู้บริโภคอย่าง

รวดเร็ว ความทันสมัยและความหลากหลายของการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา 

ในปัจจุบันกลายเป็นกลไกสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค นอกจากนี้  

การกระจายข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้บริโภคทำได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลบางส่วนยัง  

ไม่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารที่ผิด

หรือไม่ครบถ้วน ซึ่งหากผู้บริโภคขาดการพิจารณาและการไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ จะส่ง

ผลต่อการบริโภคไม่ถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามมา  

  1.3.3 การเรียกร้องสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ผ่านมาเกิดการ

เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการได้รับความคุ้มครองจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย และได้มาตรฐาน รวมถึงสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง มีสิทธิ์ใน  

การร้องเรียน ฟ้องร้อง และได้รับค่าชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ง

กระทบต่อการดำเนินงานภาครัฐที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลให้  

ตอบสนองต่อการเรียกร้องสิทธิพื้นฐานดังกล่าว  
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2.ข้อมูลงานวิจัยและการประเมินความเสี่ยง

 การวิจัยในห่วงโซ่อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัจจัยการผลิตซึ่งได้

กล่าวไปแล้วในตอนต้น ได้แก่ การจัดการดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โภชนาการพืชและ

สัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การปฏิบัติการที่ดีตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น นำไปสู่  

การปฏิบัติให้อาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ในส่วนนี้จึง  

มุ่งเน้นให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และบริหาร

จัดการ ในการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการค้า  

 2.1 งานวิจัย
  การศึกษาวิจัยพัฒนางานด้านอาหารยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ  

การวิจัยทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอาหาร 

อาทิเช่น การวิจัยพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ งานวิจัยเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร การวิจัย

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับต่าง ๆ เป็นต้น ขาดข้อมูลการศึกษาสารเคมีการเกษตรกับ

ผัก ผลไม้บางชนิด ที่คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของ FAO/

WHO (Codex) ยังไม่ได้มีการกำหนดค่าปริมาณสารตกค้างสูงสุด (Maximum 

Residual Limits : MRLs) ในขณะที่บางประเทศได้มีการกำหนดค่า MRLs แล้ว ดังนั้น

การที่ไทยยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในจุดนี้ จึงเป็นข้อเสียเปรียบทางการค้า 

 2.2 การประเมินความเสี่ยงของอาหาร
  การดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังที่ผ่านมา ไม่มีการวางแผนร่วมกัน

เพื่อเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลสถานการณ์ของประเทศใน  

การประเมินความเสี่ยง โดยข้อมูลถูกแยกส่วนตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน  

ต่าง ๆ ซึ่งขาดความเชื่อมโยง และยังขาดข้อมูลการประเมินความเสี่ยง รวมทั้ง  

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงยังมีอยู่อย่างจำกัด และการนำ

ผลงานประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันไปใช้ในระดับ

สากลยังเป็นไปอย่างจำกัด เป็นผลมาจากการที่ไม่ได้เก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีต้นทุนในการเก็บข้อมูลที่สูง 

และต้องใช้เวลานานเนื่องจากไม่สามารถสืบหาข้อมูล  

ย้อนหลังได้ ทั้งนี้สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากขาดการกำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการประเมินความเสี่ยง  
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การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยงอย่างชัดเจนทำให้ปัจจุบันยังไม่มี  

เจ้าภาพที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านการประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจัง และขาด

กระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ และยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก

สถาบันการศึกษามีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการถ่ายทอดและ

เผยแพร่ความรู้ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัย

ด้านอาหารซึ่งสามารถใช้กลไกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้สื่อสารให้แก่กลุ่มบุคคลที่

เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร 

 
4.สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการ

 
 จากพลวัตรการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและ  
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านความมั่นคงอาหาร ด้านคุณภาพและ  
ความปลอดภัยอาหาร ประกอบกับปัจจุบันระบบการบริหารจัดการด้านอาหารใน
ประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าเสรี 
และส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารของประเทศ สถานการณ์ปัญหาด้าน  
การบริหารจัดการระบบด้านอาหารในปัจจุบัน ได้แก่ 
 

1. โครงสร้างองค์กร และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในห่วงโซ่
 อาหาร

 ปัญหาโครงสร้างองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร อันเป็น
ที่มาของพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกลไกให้เกิด
การดำเนินงานอย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเฉพาะ
ทางในบางสาขายังไม่เพียงพอและขาดแคลน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร การดูแลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารใน
ห่วงโซ่อาหาร และด้านการบริหารจัดการอาหารทั้งระบบ รวมทั้งอาหารนำเข้า 

 การทบทวนระบบความปลอดภัยด้านอาหารของไทย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญใน

ภารกจิพเิศษขององคก์ารอนามยัโลก และองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ 

ในปี 2552 ระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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อาหารมีอยู่ในวงจำกัด ขาดการประสานงานที่ดี ส่งผลให้เกิดช่องว่างและการทำงาน  

ที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน

ภาครัฐและเอกชน กระทบต่อศักยภาพการส่งออกอาหารของไทย นอกจากนี้ยังทำให้  

ไม่สามารถบรรลุผลตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศได้  

คณะผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาติที่ช่วยใน  

การขับเคลื่อนด้านอาหาร  

 

2. การขับเคลื่อนทางนโยบายในระดับท้องถิ่นผ่านกลไกการ
 กระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(อปท.)

 ในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อาหาร จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารใน

ระดับท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ รวมถึงการฟื้นฟูภูมิปัญญา

และฐานทรัพยากรอาหารท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความครอบคลุมทั่วถึง และ

เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่ง  

 สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐ

ต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยรัฐ

ต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน

บุคคล การเงิน และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง และรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลเท่าที่จำเป็น

ภายในกรอบของกฎหมาย  

 ที่ผ่านมาหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่ อปท. แล้ว จำนวน 180 ภารกิจ ภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน จำนวน 65 ภารกิจ บาง

กิจกรรมประสบปัญหาอุปสรรค ก่อให้เกิดผลกระทบในการจัดบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาด 

 (1) มาตรการส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจ ด้านนโยบาย งบประมาณ   

  บุคลากร และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

 (2) ความรู้ความเข้าใจในภารกิจที่รับถ่ายโอน  

 (3) ความร่วมมือจากส่วนราชการ และความร่วมมือจากประชาชน 

 ดังนั้นรัฐควรมีมาตรการส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสนับสนุน

การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้มากขึ้น  
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3.การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการจัดการความรู้

 ข้อมูลด้านอาหารกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และท้องถิ่น ขาดความเชื่อมโยง และการประสานงานในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้ง

ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ทำให้ยากแก่การสืบค้น ส่งผลให้ข้อมูลประกอบ

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาไม่เพียงพอ เช่น ไม่สามารถติดตามตรวจสอบผล

กระทบสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคในเชิงระบาดวิทยา เพื่อใช้ในการทำนาย

ผลกระทบและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การกำกับดูแล ตลอด

จนการจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนาระบการจัดการด้าน

อาหาร ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมปัญหาและสถานการณ์ของประเทศ เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล   

 

4.การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

 ระบบโลจิกติกส์มีความสำคัญในแง่ของการเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง  

ขั้นตอนการผลิตและการบริโภค ช่วยให้วงจรการผลิตและบริโภคเป็นไปโดยสมบูรณ์  

โลจิสติกส์จึงเป็นเรื่องของการจัดการที่ควบคู่กันไปกับการผลิต ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ

สินค้าและต้นทุนการผลิต ซึ่งการแข่งขันในตลาดโลกนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

เรื่อย ๆ ความรวดเร็วในการขนส่ง และต้นทุนที่ถูกลงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดความได้

เปรียบเสียเปรียบ แต่ประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงถึงร้อยละ 25-30 จึงต้อง

เร่งแก้ปัญหาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กร  

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

         อย่างไรก็ตามมีการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบที่จะพัฒนาสู่การเป็น

ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียและเชื่อมต่อไปสู่ภูมิภาคอื่นของโลก 

หากได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างจริงจัง จะสามารถเป็น “a natural hub for 

the ten member nations” โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศมาเลเซียและ

ประเทศสิงค์โปร์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคเดียวกัน ในด้านภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งใน

ตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของเอเซีย และมีศักยภาพด้านระบบการขนส่งทางอากาศและ

ทางบกที่ดีกว่า นอกจากนี้ประเทศไทยยังอยู่ใกล้กับประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดการค้าที่มี

ศักยภาพ จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเป็นประตูการค้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ได้มากกว่าด้วย      
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 การวิ เคราะห์สถานการณ์แวดล้อมด้ านอาหารของไทยโดย  

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัย

ภายในและภายนอกที่มีผลต่อมิติต่าง ๆ  ด้านอาหารครอบคลุมด้านความมั่นคง

อาหาร ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้าน  

การบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์

การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 

1.จุดแข็ง

 (1) ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร  

  ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย  เป็นประเทศผู้ส่งออก  

  สุทธิรายสำคัญ และสามารถส่งออกอาหารในระดับคุณภาพ  

  มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 

 (2) ภาคเกษตร และอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม   

  การเมือง และความมั่นคงของประเทศ     

 (3) วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรและอาหารไทย มีลักษณะ  

  เฉพาะ มีเอกลักษณ์ สร้างชื่อเสียงและจุดขายในระดับนานาชาติ 

 (4) ประเทศไทยมีการพัฒนาเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง มี  

  ประสบการณ์และยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการผลิตได้ตาม  

  สถานการณ์ และความต้องการของผู้ซื้อและผู้บริโภค 
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2.จุดอ่อน
 (1) มีหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารจำนวน  
  มาก ทำให้ระบบการบริหารจัดการ มีความซับซ้อนขาด  
  เอกภาพ และขาดการบูรณาการในการดำเนินงานที่มี  
  ประสิทธิภาพสูง 
 (2) มีผู้ผลิตทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากที่ยัง  
  ขาดแคลนปัจจัยการผลิตและข้อมูลซึ่งเป็นข้อจำกัดในการ  
  ยกระดับการผลิตให้ได้อาหารที่มีมาตรฐานทั้งคุณภาพ และ  
  ความปลอดภัย 
 (3) ทรัพยากรในการผลิตอาหารมีการกระจุกตัวและผูกขาด ก่อให้  
  เกิดความไม่เป็นธรรม ตลอดจนมีปัญหาความเสื่อมโทรม ทำให้  
  ประสิทธิภาพในการผลิตต่ำและขาดความยั่งยืน 
 (4) การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน  
  การเกษตรและอาหารยังต่ำมาก ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  
 (5) ระบบโลจิสติกส์ ในห่วงโซ่อาหารยังขาดการพัฒนาให้มี  
  ประสิทธิภาพสูง ก่อให้เกิดการสูญเสียและต้นทุนการจัดการ  
  สินค้าเกษตรและอาหารสูง 
 (6) ผู้บริโภคขาดความตระหนัก และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการ  
  เลือกซื้อและบริโภคอาหาร  
 

3.โอกาส
 (1) ความต้องการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง  
  โภชนาการมีเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง  
  ต่อเนื่อง  
 (2) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของ  
  ภูมิภาคและของโลก จึงมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้  
  แก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งการ  
  ท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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 (3) อาหารเป็นสินค้าจำเป็นมีศักยภาพทางด้านการตลาดสูง และจะ  
  มีความต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตและภัยพิบัติใน  
  ภูมิภาคต่าง ๆ    
 (4) ที่ตั้งของประเทศไทยเอื้ออำนวยต่อการผลิตและการค้าด้าน  
  อาหาร 
 (5) มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นในวงการ  
  เกษตรและอาหาร เป็นโอกาสในการประยุกต์เพื่อเพิ่ม  
  ประสิทธิภาพการผลิต และการดำเนินงานในห่วงโซ่อาหารของ  
  ไทย 

4.ภัยคุกคาม

      (1) อาชีพเกษตรกรรมไม่เป็นที่นิยมและจูงใจ ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่  

  อาชีพนี้ลดลง และเกษตรกรที่มีอยู่มีแนวโน้มเป็นผู้สูงอายุมาก  

  ขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยากจน และประสบภาวะ  

  หนี้สิน   

 (2) มีภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการเกษตรและอาหาร การค้า และ  

  สุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่ของสัตว์สู่  

  มนุษย์  รวมทั้งการก่อการร้ายทางชีวภาพโดยใช้อาหาร    

 (3) มีคู่แข่งที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดย  

  เฉพาะประเทศที่มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งค่าแรงต่ำ  

 (4) มีมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารเพิ่มขึ้น และ  

  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าอาหาร  

  ระหว่างประเทศ 

 (5) มีการแย่งทรัพยากรในการผลิตพืชเพื่อเป็นพลังงาน และเป็น  

  อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารเพื่อการ  

  บริโภค และความมั่นคงด้านอาหาร 
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 จากสถานการณ์แต่ละด้านของอาหารทั้งด้านความมั่นคงอาหาร ด้าน

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด้านอาหารศึกษา และด้านการบริหาร

จัดการ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมด้านอาหารของไทยทั้งในด้าน

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามแล้ว สามารถกำหนดประเด็นวิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลาดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ และผลที่คาดว่าจะ  

ได้รับ ดังนี้ 

 

1.วิสัยทัศน์

 “ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความมั่นคง

ด้านอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อชาวไทยและชาวโลก”

 

2.วัตถุประสงค์

 (1)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการ  

   ผลิตอาหารของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 (2)  เพื่อให้อาหารที่ผลิตได้ในทุกระดับนับตั้งแต่ในระดับครัวเรือน  

   ระดับชุมชน และในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์มีความ  

   พอเพียง มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี 

 (3)  เพื่อสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  

   เพื่อให้ได้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อาหาร  รวมถึงการนำไป  

   เผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมี  

   ประสิทธิภาพ    



กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

��

 (4)  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ   

   ทั้งด้านโครงสร้างกฎหมายสารสนเทศและอื่น ๆ  

 (5)  เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน ระดับ  

   ชุมชน และระดับชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 

 

3.ระยะเวลาดำเนินงาน

 5 ปี  (2555-2559 )  

 

4.ประเด็นยุทธศาสตร์

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  

การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย เป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านความมั่นคงอาหาร

 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านอาหารศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการบริหารจัดการ



*อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,   
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
** อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,      
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงอาหาร
 

หลักการ: เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อ  

  การผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

กลยุทธ์ที่1 เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่
   การเกษตร*

เป้าหมาย: สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรทุกระดับและรักษาพื้นที่  

  ทางการเกษตรด้านอาหาร 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและการเช่าที่ดิน  

 2. บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้เข้มงวดขึ้น เช่น การเก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรที่ไม่ได้ใช้  

  ทำการเกษตร การบุกรุกพื้นที่สงวน การครอบครองที่ดินของต่างชาติ เป็นต้น 

 3. ผลักดันกฎหมายการคุ้มครองพื้นที่ทางการเกษตรให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

 4. หามาตรการไม่ให้เกษตรกรขายพื้นที่ทางเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรไปเพือ่  

  วัตถุประสงค์อื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย หรือสร้างแรงจูงใจทาง  

  เศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ์ที่2 จัดการทรัพยากรน้ำและดินเพื่อการเกษตรและป่าชุมชน  

เป้าหมาย: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและดินเพื่อการเกษตรและสร้างการมีส่วนร่วม  

  ในการบริหารจัดการในระดับชุมชน 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ เพื่อให้มี  

  ทรัพยากรน้ำเพียงพอกับการเกษตร โดยการลงทุนและการบริหารจัดการน้ำให้เน้นเพื่อ  

  การเกษตรและอาหารเป็นความสำคัญลำดับแรก **

 





* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 กระทรวงพลังงาน 
** อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,   
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  
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 2. สนับสนุนและผลักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และ  

  ป่าชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านให้เป็นผู้นำในการดำเนินการ 

 3. ฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรดินในพื้นที่การเกษตร    

 

กลยุทธ์ที่3 สร้างความสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน*

เป้าหมาย: เพื่อให้ประเทศสามารถมีความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานได้ใน  

  ระดับที่เหมาะสมและยั่งยืน  

แนวทางดำเนินงาน:
 1. กำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในส่วนของพืช  

  พลังงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการแย่งพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารจนส่งผลกระทบด้านลบ  

  ต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 

 2. นำเรื่องการกำหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชอาหารและพืชพลังงานมาใช้ 

 3. เน้นการใช้พืชที่มีปัญหาด้านราคา หรือพืชที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นเป้าหมายสำหรับ  

  การเป็นพืชพลังงาน 

 

กลยุทธ์ที่4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร**

เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ประชาชนมีอาหารบริโภคที่เพียงพอ มีคุณภาพ และความปลอดภัย  

  และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. สนับสนุนการจัดเขตการผลิต (Zoning) สินค้าเกษตรที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถพัฒนา  

  ประสิทธิภาพการผลิตในสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  สูงสุด 

 2. สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหารที่  

  เหมาะสมในแต่ละพื้นที่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,   
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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 3. สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิต รวมทั้งนำการผลิตด้านเกษตร  

  ไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน  

  การเกษตรของชุมชนผ่านวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหาร*  

 

กลยุทธ์ที่5 สร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร และเพิ่มจำนวนเกษตรกร
   รุ่นใหม่

เป้าหมาย: เพื่อสร้างความมั่นคงและรายได้ในการทำอาชีพเกษตรกรรม  

แนวทางดำเนินงาน :  
 1. ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้การทำเกษตร และผลิตอาหารในโรงเรียนและชุมชน 

 2. ส่งเสริม และสนับสนุนยุวเกษตรกร และเกษตรกรให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่าง  

  ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านอาหารศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพของ  

  การผลิตอาหาร และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม จริยธรรม และการค้า 

 3. สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย และกลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย   

  ในระบบพนัธะสญัญากบัผูซ้ือ้ เชน่ โรงพยาบาล โรงเรยีน โรงแรม และภาคอตุสาหกรรม  

 4. บูรณาการการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร การฝึกอบรม และการให้สินเชื่อทางการ  

  เกษตร และการตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ 

 5. ส่งเสริมบทบาทสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับการเกษตรและอาหาร ในการเพิ่มความรู้  

  และประสิทธิภาพของเกษตรกร 

 6. พัฒนาระบบประกันรายได้ และสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด 

 7. ยกย่อง เชิดชูเกษตรกรดีเด่นในทุกระดับ ให้เกิดความภูมิใจในวิชาชีพ และให้มีการดูแล  

  เกษตรกรต่างด้าวด้วยความเป็นธรรม 

 

กลยุทธ์ที่6 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน

เป้าหมาย: ประชาชนในระดับชุมชนสามารถเข้าถึงอาหาร สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้น  

  ในระดับชุมชน 



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,   
   กระทรวงการต่างประเทศ   
** อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,  
   กระทรวงคมนาคม  
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แนวทางดำเนินงาน:
 1. สนับสนุนให้ประชาชนในระดับชุมชนทำการเกษตรของท้องถิ่น เช่น ปลูกพืชประจำถิ่น  

  รวมทั้งพืชอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง เลี้ยงสัตว์พื้นเมือง ประมงหมู่บ้าน เพื่อเป็น  

  แหล่งอาหารของชุมชน (Food bank) ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอกและมีอาหาร  

  สำรองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต   

 2. ส่งเสริมการทำการเกษตรในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพา  

  ตนเองได้ และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

 3. สร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างให้ประชาชน และชุมชนมีความรู้และพฤติกรรม  

  การบริโภคอาหารเพื่อมีโภชนาการ และสุขภาวะที่ดีทั้งประชาชนในชนบทและในเมือง 

 4. สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทในการสนับสนุนหรือ  

  ดำเนินการให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของ  

  ประชาชนในวยัตา่ง ๆ*

 5. กำหนดมาตรการในการสร้างเสถียรภาพทางด้านรายได้ของเกษตรกรจากการผลิต  

  อาหาร และอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้เกษตรกร  

  เข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

กลยุทธที่7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
   ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร**

เป้าหมาย: เพื่อสนับสนุนการกระจายอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพ และความ  

  ปลอดภัยอาหาร  

แนวทางดำเนินงาน:
 1. เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรวบรวมและการกระจายสินค้าเกษตรและ  

  อาหาร ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ระบบราง และทาง  

  อากาศ  

 2. เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน โดยการวางแผนการผลิต การตลาดให้ตรงความต้องการ  

  ของผู้ซื้อทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ เช่น ระบบสหกรณ์ ระบบการซื้อ  

  ขายล่วงหน้า ตลาดกลางสินค้าเกษตร  



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,   
 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย  
** อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,   
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
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 3. สง่เสรมิและสนบัสนนุการวจิยัพฒันาเทคโนโลย ี และนวตักรรมในการเพิม่ประสทิธภิาพ  

  ของระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ รวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ ตู้ขนส่ง ระบบขนส่ง และ  

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าและการตลาด 

 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการตลาดชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับตลาด  

  ชุมชนอื่น เพื่อการรวมพลัง และเสริมการค้าด้านอาหาร และการท่องเที่ยวชุมชน 

 

กลยุทธ์ที่8 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
   ในการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร*

เป้าหมาย: สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานในทุกระดับเพื่อผลักดันและสร้างบทบาท  

  การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พระราชบัญญัติ  

  สภาเกษตรแห่งชาติ ในการผลักดันความร่วมมือ 

 2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการลักษณะ  

  การเข้าไปร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

 3. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและจัดสรรงบประมาณในเรื่อง  

  การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

 4. แสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตอาหาร และอาหารสัตว์ที่  

  ขาดแคลน 

 

กลยุทธ์ที่9วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร**    

เป้าหมาย: เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร 

แนวทางดำเนินงาน:  
 1. ส่งเสริมงานวิจัยในห่วงโซ่อาหาร เช่น การจัดการเรื่องดินและน้ำเพื่อการผลิตอาหาร   

  วิจัยปรับปรุงพันธุ์ โภชนาการ และการควบคุมป้องกันโรคของพืช สัตว์ และประมง   

  ตลอดจนการปฏิบัติการเกษตรที่ดีในการผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการบริโภค  

  อาหารเพื่อโภชนาการ และสุขภาพ    





*อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
    กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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 2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตทั้งในระดับชุมชนและระดับเชิงพาณิชย์   

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนลงทุนงานวิจัยหรือร่วมทุนวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่ม  

  ประสิทธิภาพการผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 

 4. วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยและเร่งรัดการถ่ายทอด  

  เทคโนโลยีให้เกษตรกรรายย่อย 

 5. ศึกษาพันธุกรรมพืช สัตว์ ประมงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมและจีโนม  

  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร   

 

กลยทุธท์ี่10 จดัระบบเพือ่รองรบัความมัน่คงดา้นอาหารในภาวะวกิฤติ*

เป้าหมาย: เพื่อให้มีอาหารเพียงพอรองรับการเกิดภาวะวิกฤติได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติในการบริหารจัดการความมั่นคงด้าน  

  อาหารในภาวะวิกฤติ โดยกำหนดแนวทางและกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้  

  นำไปบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 2. วางแผนป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์ที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูง  

  อย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมการทดแทนการนำเข้า การกระจายแหล่งนำเข้า การ  

  หาสินค้าทางเลือกทดแทน การวางแผนปรับตัวด้านการผลิตและการค้าให้เกิดความ  

  สมดุล การสำรองสต๊อค เป็นต้น 

 3. ผลักดันและขยายความร่วมมือเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารในระดับภูมิภาคโดย  

  เฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ยามขาดแคลนในภาวะวิกฤติ เช่น   

  สำรองข้าวในภูมิภาคอาเซียน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

 ด้านอาหาร*

หลักการ: ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหาร เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และ  

  การค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาความยากจนของ  

  เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

กลยุทธ์ที่1 สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียว
   และส่งเสริมการบังคับใช้

เป้าหมาย: เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหาร 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. จัดทำมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและให้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหาร   

 2. สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดได้ เช่น จัดทำคู่มือ  

  ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้ผลิตในทุกระดับเข้าสู่ระบบ  

  มาตรฐาน ทั้งโดยสมัครใจและการบังคับใช้ตามกฎหมาย 

 3. ประสานการดำเนินงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้กฎหมายที่แต่ละหน่วยงาน  

  รักษาการอยู่ โดยประสานการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

       

กลยุทธ์ที่2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น(PrimaryProduct)
    ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน
   และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย: เพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคโดยตรงและเพื่อเป็น  

  วัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม    

แนวทางดำเนินงาน:    
 1. วิจัย พัฒนาพันธุ์ และการควบคุมป้องกันโรคในพืช สัตว์ และประมง รวมถึงคุณภาพ  

  ดิน น้ำ ปุ๋ย เพือ่พฒันาสนิคา้เกษตรคณุภาพรายสนิคา้ทัง้ดา้นคณุภาพ ความปลอดภยัและ  

  คณุคา่ทางโภชนาการเพิม่ขึน้ 

 

 
* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
     กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
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 2. สนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ขยาย  

  จำนวนฟาร์มมาตรฐาน GAP ที่ได้รับการรับรองให้มากขึ้นและเร็วขึ้น โดยเน้น  

  การรับรองแบบกลุ่มมากขึ้น และสนับสนุนการเกษตรที่เกื้อหนุนต่อสุขภาพ เช่น   

  เกษตรชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ และระบบการเกษตรที่มีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี  

  ผสมผสาน (Integrated Pest Management System) เป็นต้น 

 3. สร้างต้นแบบสำหรับการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับฟาร์มเพื่อให้ เกิดการเรียนรู ้ 

  แลกเปลีย่นและถา่ยทอดการปฏบิตัริะหวา่งเกษตรกร 

 4. สร้างแรงจูงใจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้  

  เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานมากขึ้น เน้นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 

 5. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าคุณภาพในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถดำเนินการ  

  ส่งเสริมในลักษณะเขตพื้นที่ได้ 

 

กลยุทธ์ที่3 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับชุมชน
   (Communitybased)เพื่อป้องกันการสูญเสีย
   และเพิ่มมูลค่าเบื้องต้นให้กับผลผลิต

เป้าหมาย: เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทและเป็นรากฐานของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย  

  คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการดูแลก่อน ระหว่าง และหลังการเก็บเกี่ยว เน้น  

  การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว การยืดอายุเก็บรักษา และการสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับ  

  ครัวเรือนและชุมชน 
 2. สนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อนำไปสู่  
  การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาการถนอมอาหารและแปรรูปในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการสูญเสีย  
  และเพิ่มมูลค่าเบื้องต้น เช่น การแปรรูปผัก ผลไม้ 
 4. ส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหารมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นจุดเด่น และจุดขาย  
  ของผลิตภัณฑ์อาหาร 
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 5. สนับสนุนและยกระดับแหล่งหรือสถานีรวบรวม และคัดบรรจุผลผลิตในระดับพื้นที่และ  
  ระดับภูมิภาคเพื่อให้มีบทบาทในการปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพผลผลิต  
 6. ส่งเสริมการนำของเหลือใช้จากการเกษตรไปใช้ประโยชน์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  ในท้องถิ่น เช่น การทำปุ๋ย และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น 

 
กลยุทธ์ที่4 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิต
   ในระดับอุตสาหกรรม(Industrialbased)ทุกระดับ

เป้าหมาย: เพิ่มขีดความสามารถในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้อาหารมีคุณภาพความปลอดภัย 
แนวทางดำเนินงาน:
 1. ส่งเสริมการผลิตให้อาหารมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศและสากล  
 2. ส่งเสริมการใช้ระบบประกันคุณภาพการผลิตระดับอุตสาหกรรม (เช่น GMP HACCP   
  เป็นต้น)                  
 3. วจิยัในการสรา้งมลูคา่เพิม่ (Value added) ของอาหารทกุประเภท ทั้งการเพิ่มคุณภาพ   
  การยืดอายุเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์ และ  
  ส่งเสริมการนำผลงานไปใช้เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสนับสนุนให้เอกชนลงทุนในงานวิจัยและ  
  พัฒนาด้านอาหารในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งการลงทุนวิจัยเองหรือการร่วมทุนวิจัยกับ  
  ภาครัฐ  
 4. สร้างแรงจูงใจเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับมาตรฐานการผลิตในทุก  
  ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบ  
  การขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ทั้งมาตรการด้านการเงิน มาตรการ  
  ด้านภาษี และอื่น ๆ   
 
กลยุทธ์ที่5 สง่เสรมิการคา้และการตลาดผลติภณัฑม์าตรฐาน
   ทัง้ทีม่าจากการผลติในระดบัชมุชนและอตุสาหกรรม

เป้าหมาย: ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีการยอมรับและเชื่อมั่นในอาหารไทย ทั้งด้านคุณภาพ   
  ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ ลดอุปสรรคทางการค้าจนทำให้มีการขยาย  
  ตลาดได้มากขึ้น 



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 กระทรวงมหาดไทย 
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แนวทางดำเนินงาน:
 1. เพิ่มความเข้าใจและมั่นใจให้กับผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐาน กระบวนการผลิต เพื่อ  
  การเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ผลิตในประเทศไทย โดยการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่  
  เกี่ยวกับอาหารทั้งในและนอกประเทศ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ   
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิของตนเองและส่งเสริม  
  ความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภค   
 3. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเชื่อมโยงกับโรงงาน ตลาด และแหล่งรับซื้อต่าง ๆ   
  เพื่อสร้างความแน่นอนด้านตลาดให้กับผู้ผลิตและสร้างความแน่นอนด้านแหล่งและ  
  ปริมาณวัตถุดิบให้กับแหล่งรับซื้อ 
 4. ส่งเสริมการตลาดสินค้ามาตรฐาน โดยจัดนิทรรศการ การเดินสาย (Road show)   
  เจรจาจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนการจัดมหกรรมด้านอาหารตามฤดูกาล ตามภูมิภาคต่าง ๆ   
  ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คุณภาพ ความปลอดภัยความ  
  หลากหลาย รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  
  ของไทยในมิติต่าง ๆ 

 5. ศึกษาแนวโน้มและความต้องการของตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภค และ  

  กฏเกณฑ์กติกาทางการค้า 

 6. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตเน้นภาพลักษณ์และจุดขายด้านคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า  

  อาหารไทยมากกว่าจุดขายด้านราคา เช่น การใช้ตราสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   

  เป็นต้น 

 7. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ  

  

กลยุทธ์ที่6 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการควบคมุคณุภาพ
   และความปลอดภยัของอาหารของประเทศ*

เป้าหมาย: เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมตลอดจนอำนวยความสะดวกในการค้า  

แนวทางดำเนินงาน:

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการตรวจสอบรับรองและการเฝ้าระวังตามแนวทางสากล  

  เพื่อการควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าทั้งในประเทศและการส่งออก   
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 2. สนับสนุนการขยายบทบาทหน่วยตรวจสอบรับรองภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน รวมทั้ง  

  สนับสนุนผู้ประกอบการให้จัดทำระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยสินค้าที่ตนผลิต  

  นำเข้า หรือส่งออกด้วย ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนที่มีความเข้มแข็งหรือกลุ่มผู้บริโภค  

  สร้างระบบเฝ้าระวังสินค้าอาหาร 

 3. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยขยาย  

  บทบาทห้องปฏิบัติการภาคเอกชนสำหรับการตรวจสอบเชิงพาณิชย์ 

 4. นำระบบการตามสอบหรือการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตาม  

  สาเหตุและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างรวดเร็ว 

 5. เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งหลัก  

  ฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเป็นเครื่องมือในการต่อรอง และลดข้อโต้แย้งในการค้า 

 6. ปรับปรุงกฎระเบียบหรือข้อกำหนดเพื่อการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารนำเข้าโดยให้มีความ  

  สมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคและการอำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดจน  

  สอดคล้องกับพันธกรณีขององค์การการค้าโลก 

 7. บูรณาการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า  

  ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นการประสานการบังคับใช้ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้  

  เกิดประโยชน์สูงสุด    

 8. จัดทำความเท่าเทียมกันในการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับหน่วยงาน  

  ระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้าสำคัญเพื่อสร้างการยอมรับระบบตรวจสอบรับรอง  

  ของไทยและอำนวยความสะดวกด้านการค้า 

 

 

 







* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ  
** อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่3ด้านอาหารศึกษา

 

หลักการ: เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนักในการใช้  

  ทรัพยากรเพื่อผลิต และกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึง  

  ประสงค์ในการบริโภคอาหาร 

 

กลยุทธ์ที่1 สง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืและบรูณาการ
   ของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเรื่องอาหารศึกษา*

เป้าหมาย: เกิดการบูรณาการการทำงาน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. บูรณาการภาครัฐ และเอกชนในเรื่องอาหารศึกษาทั้งเรื่องของนโยบาย การใช้ทรัพยากร  

  ทั้งบุคลากร สื่อ และงบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงานรวมทั้งเรื่องการให้ทุนและ  

  การปฏิบัติการในการวิจัย 

 2. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่มีบทบาทด้านอาหารศึกษา  

  ในระดับพื้นที่ 

 3. ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเข้ามาสนับสนุนด้านอาหารศึกษา  

 

กลยุทธ์ที่2 สนบัสนนุใหม้กีารวจิยัทีส่ามารถนำไปประยกุตใ์ชด้า้นอาหารได้**

เป้าหมาย: เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยให้ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  
  สูงสุด 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. มุง่เนน้งานวจิยัทีใ่ชศ้าสตรใ์นหลายสาขาเพือ่รว่มแกไ้ขปญัหาเดยีวกนั สรา้งความรว่มมอื  
  ในการร่วมวิจัยหลายหน่วยงานและผู้ใช้งานวิจัยมีส่วนร่วมในการงานวิจัย 
 



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 กระทรวงการต่างประเทศ  
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 2. สนับสนุนให้มีการศึกษาเรื่องอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  
  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ  
  ภูมิอากาศ การค้าสากลรวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ*

 3. สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้มีการศึกษา  
  เพื่อพัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 


กลยุทธ์ที่3 ให้มีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาหารศึกษา
   และเผยแพร่ความรู้ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย: มีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนาด้านอาหาร  

  ในมิติต่าง ๆ 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ให้มีการประมวลความรู้และการปฏิบัติด้านอาหารศึกษาจากงานวิจัยทั้งในและ  

  ต่างประเทศ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและเผยแพร่ 

 2. ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารในห่วงโซ่ ไปใช้ให้เกิดผล  

  สัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ 

 3. ส่งเสริมให้ระบบการศึกษามีการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารศึกษาและ  

  สนับสนุนการดำเนินงานในห่วงโซ่อาหาร 

 

กลยุทธ์ที่4 ส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษา
   อย่างเหมาะสม  

เป้าหมาย: เกษตรกรและชุมชนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวกับอาหาร   

  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้มีความรู้และทักษะในมิติต่าง ๆ ของอาหารศึกษา สามารถ  

  ผสมผสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ปัจจุบัน 
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 2. สนับสนุนกลไกการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน เพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานด้าน  

  อาหารศึกษา และการประยุกต์ใช้  

 3. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน เพื่อนำความรู้ด้านอาหารศึกษาไปสู่  

  การปฏิบัติ 

 

กลยุทธ์ที่5 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม
   ของบุคคลและชุมชน

เป้าหมาย: บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็น  

  ผู้เลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะต่าง ๆ และชุมชน มีภาวะ  

  แวดล้อมที่เกื้อหนุนการบริโภคอาหารที่ดี 

แนวทางดำเนินงาน:
 1. ส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในท้องถิ่น ในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  

  ของประชาชน เช่น  ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรดีเด่น อาสาสมัคร  

  สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นต้น 

 2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม โครงการ ในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม  

  ทั้งในเมืองและในท้องถิ่น เน้นการสร้างบทบาทของโรงเรียนและชุมชน 

 3. เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการสื่อสารและการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี  

  จิตสำนึกและพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการหาข้อมูล  

  ความรู้เพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตน 

 4. มีการพัฒนาเครื่องชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม 

 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประเมินภาวะโภชนาการ อันเป็นผลของพฤติกรรมการบริโภค  

  และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการที่ไม่ปกติ 

 

 

 





* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม 
** อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย, 
 กระทรวงการต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่4ด้านการบริหารจัดการ

 

หลักการ: พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบ ให้มี  

  ความเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับ  

  การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมี  

  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับกติกาการค้าสากล 

 

กลยุทธ์ที่1 ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่*

เป้าหมาย: เกิดการมีส่วนร่วม ประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานด้านอาหารทุกมิติตลอด  

  ห่วงโซ่ จากภาคส่วนทุกระดับ            

แนวทางดำเนินงาน:

 1. ทบทวนภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดบทบาทที่ชัดเจน ลดช่องว่างหรือ  

  ความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งองค์กรถาวรใน  

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศอย่างต่อเนื่อง  

 2. สร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน**

 3. สนับสนุนและเร่งรัดให้เกิดการกระจายอำนาจ มอบหมายอำนาจ และผสมผสาน  

  การทำงานเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการคุ้มครองผู้บริโภค ลดช่องว่างและความ  

  ซ้ำซ้อนในการจัดการด้านอาหารของประเทศ 

 4. วางแผนด้านบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและให้เหมาะสมกับภารกิจทั้งจำนวน และ  

  การพัฒนาขีดความสามารถ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการปรับ  

  เปลี่ยนภารกิจรวม ทั้งให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจด้วย 

 5. สร้างระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาและ  

  ปรับปรุงนโยบายและแผนดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม  

 



* อ่านเพิ่มเติมในภาคผนวก, สรุปข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย,  
 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
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กลยุทธ์ที่2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่

เป้าหมาย :  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมและ  

   ทันสมัย สอดคล้องกับสากล ทำให้การดำเนินงานในทุกมิติบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม  

   ทันการณ์ ภายใต้พลวัตรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว           

แนวทางดำเนินงาน:
 1. พฒันาและปรบัปรงุกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารของหนว่ยงานตา่ง ๆ    

  เพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม มีความทันสมัย สอดคล้องกับสากลและ  

  เหมาะสมกับการปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่  

  เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ….. 

 2. ติดตาม ประเมินปัญหาและอุปสรรคจากการใช้กฎหมาย เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับ  

  สถานการณ์ 

 3. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้กฎหมายที่มีอยู่ใน  

  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 


กลยุทธ์ที่3 การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการ*

เป้าหมาย: เกิดระบบการประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านอาหารของประเทศใน  

  ทุกมิติ ทำให้หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้  

  ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ 

แนวทางดำเนินงาน:

 1. กำหนดทิศทาง และสนับสนุนให้เกิดการประสาน เชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลใน  

  การแก้ไขปัญหาด้านอาหารของประเทศ 

 2. จัดระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่  

  เดิมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้มีความทันสมัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ  

  เข้าถึงข้อมูล และสะดวกต่อการนำไปใช้ 
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 3. พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ระบบการเตือนภัยด้านอาหารในมิติต่าง ๆ ที่มีอยู่ของ  

  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 4. ติดตามการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารของประเทศในทุก  

  มิติเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนาปรับปรุงระบบงาน  

5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 (1)  ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารที่สมบูรณ์และยั่งยืน  

 (2)  ชุมชนเกษตรกรมีการผลิตอาหารที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจและการจัดการอาหารที่  

   เป็นธรรมสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น  

 (3)  ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งอาหารที่  

   ผลิตในประเทศ และอาหารนำเข้า 

 (4)  มีกลไกและระบบการจัดการด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบ  

   สนองได้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

 (5)  สร้างความเชื่อมั่นให้กับอาหารส่งออก เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสด้านการตลาด  

   ให้กับอาหารไทยผ่านทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางโภชนาการ 
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หน่วยงานรับผิดชอบตาม
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่1   
ด้านความมั่นคงอาหาร 

 1. กระทรวงกลาโหม (กห) 
 2. กระทรวงการคลัง (กค) 
 3. กระทรวงการต่างประเทศ (กต) 
 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก) 
 5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 
 6. กระทรวงคมนาคม (คค) 
 7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) 
 8. กระทรวงพลังงาน (พน) 
 9. กระทรวงพาณิชย์ (พณ) 
 10. กระทรวงมหาดไทย (มท) 
 11. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) 
 12. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) 
 13. กระทรวงสาธารณสุข (สธ) 
 14. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก) 
 15. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช) 
 16. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
 17. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
 18. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก) 
 19. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)  
 20. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
 21. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่2   
ด้านคุณภาพ และ 
ความปลอดภัยอาหาร 

 1. กระทรวงการคลัง (กค) 
 2. กระทรวงการต่างประเทศ (กต) 
 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 
 4. กระทรวงพาณิชย์ (พณ) 
 5. กระทรวงมหาดไทย (มท) 
 6. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ) 
 7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) 
 8. กระทรวงสาธารณสุข (สธ) 
 9. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก) 
 10. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) 
 11. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
 12. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) 
 13. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 14. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่3  
ด้านอาหารศึกษา 

 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 
 2. กระทรวงมหาดไทย (มท) 
 3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) 
 4. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) 
 5. กระทรวงสาธารณสุข (สธ) 
 6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
 7. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) 
 8. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) 
 9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
 10. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 
 11. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก) 



หมายเหตุ :  หน่วยงานและองค์กรตามตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่4

ด้านการบริหารจัดการ 
 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ) 
 2. กระทรวงพาณิชย์ (พณ) 
 3. กระทรวงมหาดไทย (มท) 
 4. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) 
 5. กระทรวงสาธารณสุข (สธ) 
 6. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก) 
 7. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 
 9. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ) 
 10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร) 
 11. สำนักงบประมาณ 
 12. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
 13. ทุกหน่วยงานที่มีกฎหมายเกี่ยวข้อง 





ภาคผนวก
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ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการจัดทำ
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ผู้เชี่ยวชาญที่ประธานกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยแต่งตั้งเพื่อร่วมเป็นกรรมการ
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มีดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นางสุวรรณีคำมั่น เป็นผู้แทน

 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติ

2. นางสาวลดาวัลย์คำภา เป็นผู้แทนสำรอง

 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นางนารีณัฐรุณภัย เป็นผู้แทน

 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. นางกรทิพย์เสนีวงศ์ณอยุธยา เป็นผู้แทนสำรอง

 ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

มีดังนี้

1. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

2. ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

   คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย





ทีมงานผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
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มีดังนี้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
1. รศ.ประภาพร ขอไพบูลย์



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. นางตรีรัตน์ รุ่งโรจน์ชัยพร นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ

3. นางสาวอรสา จงวรกุล นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

4. นายสายันต์ รวดเร็ว นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

5. นายอมรพันธ์ ลูกอินทร์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

6. นายวรพจน์ ฤทธิ์ดี นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

7. นางสาววาลิกา สนองคุณ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

8. นางสาวภัทราวรรณ วัฒนศัพท์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

9. นางธิดา ทวีฤทธิ์ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

10.นางสาวจารุณี วงศ์เล็ก นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

11.นางสาวมนสุวีร์ ไพชำนาญ นักวิชาการวิทยาศาสตร์

12.นางสาวชนินันท์ ลิมปิชัชวาลย์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์

13.นางสาวจุไรรัตน์ ถนอมกิจ นักวิชาการวิทยาศาสตร์



สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
14.นางสาวศิรประภา คำยอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



รายชื่อหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

105

กรอบยุทธศาสตร์
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

มีดังนี้

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมวิชาการเกษตร

 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3. กระทรวงพลังงาน
4. กระทรวงพาณิชย์
 • กรมศุลกากร

5. กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมอนามัย

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • สำนักระบาดวิทยา

6. กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันอาหาร

7. สถาบันคลังสมองของชาติ
8. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
10.สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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มีดังนี้

1.กระทรวงการต่างประเทศ

 • เห็นด้วยกับกรอบยุทธศาสตร์ ฯ ซึ่งมีความครอบคลุมการจัดการ
  ด้านอาหารของประเทศไทยครบถ้วนแล้ว
 • ประเด็นที่ต้องผลักดันต่อไป คือ การติดตามให้หน่วยงานที่
  เกี่ยวข้องบูรณาการแผนงานในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบ
  ยุทธศาสตร์ฯซึ่งรวมถึงด้านแผนงานและงบประมาณด้วย
 • ด้านอาหารศึกษา ควรให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา
  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ตลอดจนปริมาณการปล่อย
  ก๊าซเรือนกระจกของภาคการเกษตร
 • มิติการค้าและการลงทุนด้านเกษตรและอาหาร ควรมีบูรณาการ
  ทั้งด้านการผลิต การค้า และการส่งเสริม การลงทุนภาคการ
  เกษตร โดยศึกษาหลักการการลงทุนด้านเกษตรอย่างรับผิดชอบ
  (RAI) ที่เสนอโดยการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
  การพัฒนา (UNCTAD) องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
  สหประชาชาติ (FAO) กองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
  เกษตรกรรม (IFAD) และธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งล่าสุด
  เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมรัฐมนตรี
  เอเปคด้านความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 1  ที่เมืองนิอิกาตะ
  ประเทศญี่ปุ่น และถูกบรรจุไว้ในปฏิญญานิอิกะตะว่าด้วยความ
  มั่นคงอาหารเอเปค
 • เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนแม่บท
  อุตสาหกรรมอาหาร ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้า
  เกษตรและอาหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้า

  ฮาลาลเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

สรปุขอ้คดิเหน็ของหนว่ยงานตา่งๆ
ตอ่กรอบยทุธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย
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2.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • เห็นด้วยกับการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ ฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อ

  การจัดการอาหารทั้งระบบให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และ

  ทันต่อสถานการณ์ต่างๆทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต

 • ควรมีการสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิต

  รวมทั้งมีการนำผลผลิตทางการเกษตร ไปแปรรูป และต่อยอด

  การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเพิ่มมูลค่าจากการส่งเสริม

  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนโดยผ่านวัฒนธรรมด้าน

  การเกษตรและอาหารซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการท่องเที่ยว

  เชิงเกษตรของประเทศไทย





3.กระทรวงพลังงาน

 • เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินงานของกรอบยุทธศาสตร์ฯ และ

  มีส่วนรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 ซึ่งมีแนวทาง

  ดำเนินงาน3ส่วนดังนี้

  1) กำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริม

   พลังงานทางเลือกในส่วนของพืชพลังงาน เพื่อมิให้เกิดปัญหา

   การแย่งพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารจนส่งผลกระทบด้านลบ

   ต่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

  2) นำเรื่องการกำหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชอาหารและ

   พืชพลังงานมาใช้

  3) เน้นการใช้พืชที่มีปัญหาด้านราคา หรือพืชที่ผลิตเพื่อการ

   ส่งออกเป็นเป้าหมายสำหรับการเป็นพืชพลังงาน
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4.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์ ฯ โดยมีแผนงาน และโครงการที่
  สอดรับ เช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
  (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการดำเนิน
  โครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่
  นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน84แห่ง
 • ในสถานการณ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ควรเพิ่ม
  เรื่องพิษจากสารที่หลุดลอกจากวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น สาร
  BisphenolA(BPA)จากขวดนมเด็กทารกเป็นต้น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร กลยุทธ์ที่ 10 ควรเพิ่ม
  แนวทางการดำเนินงาน คือ การยกระดับความสามารถของ
  หน่วยงานที่จัดเก็บรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อพันธุกรรม
  พืชและสัตว์ทั้งที่ได้จากธรรมชาติและจากผลการวิจัยใหม่ๆเช่น
  การยกระดับด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บ เครื่องมือ
  อุปกรณ์ รวมทั้งระบบการจัดเก็บที่มีมาตรฐาน มีความเชื่อมโยง
  และทนัสมยั บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเพือ่เปน็หลกัประกนั
  ว่าหากเกิดภาวะวิกฤต ประเทศไทยจะไม่สูญเสียเชื้อพันธุกรรม
  ที่มีคุณลักษณะเฉพาะอันมีค่าไป
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ควร
  เพิ่ มกลยุทธ์ เกี่ ยวกับความปลอดภัยของภาชนะและวัสดุ
  สัมผัสอาหาร
 • ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการวิจัยและพัฒนา โดย
  ภาครัฐต้องระบุทิศทางการพัฒนา และมีการจัดลำดับความสำคัญ
  ของหัวข้อวิจัย แบ่งหน้าที่การทำงานและการมีส่วนร่วมลงทุน
  ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างชัดเจน
 • สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมและ
  ให้ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ
 • ควรมีส่วนของเนื้อหาที่อธิบายและขยายความกลไกการนำแผน
  ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผลบังคับใช้ ที่มีต่อหน่วยงานที่ต้องผลักดัน

  แผนหรือนำไปปฏิบัติ
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5.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 • ควรให้ความสำคัญกับการวางแผน และบูรณาการการทำงาน

  ระหว่างหน่วยงานรัฐอปท.ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 • ควรให้กระทรวงเกษตร ฯ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผน

  ปฏิบัติการการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ

  ระดับกระทรวงด้านการเกษตร

 • ควรวางแผนจัดให้มีคลังสำรองอาหารในส่วนภูมิภาคของ

  ประเทศไทยและวางระบบการขนส่งอาหารเพื่อให้สามารถนำไป

  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 • สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือในห้วงวิกฤติ

  ได้อย่างทันท่วงที โดยประสานและบูรณาการการจัดทำแผน

  ปฏิบัติการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในกรอบแผนปฏิบัติการ

  การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแบบบรูณาการระดบักระทรวง

 • ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบฐานข้อมูล และบัญชี

  ทรัพยากรด้านอาหารที่มีความทันสมัย และสามารถแลกเปลี่ยน

  ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • ควรให้ความสำคัญกับการเร่งรัดให้มีคลังข้อมูล ด้านสาธารณภัย

  ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
 แห่งชาติ

 • ควรมุ่งรักษาความสมดุล และความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยให้

  ความสำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเพิ่ม

  ประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต และการตลาด การพัฒนา

  คุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และอาหาร

  การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ ตลอดจนถึงความ

  มั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรไทยไปพร้อมๆกัน

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ที่สามารถ

  เชื่อมโยงการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และจัดทำตัวชี้วัด

  ความสำเร็จทั้งในเชิงภาพรวมของกรอบยุทธศาสตร์ ฯ และ

  ผลการดำเนินงานของหน่วยงานหลัก และหน่วยงานรอง ตาม

  เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่กำหนดไว้





7.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • ควรคำนึงถึงแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

  สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 85 (2) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราช-

  อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งกำหนดว่าการกระจาย

  การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการให้เกษตรกร

  มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง

  โดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้

  เกษตรกร มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม รวมทั้งควรคำนึง

  ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวเป็นไป

  โดยเหมาะสม
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8.สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • เห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ

  ประเทศไทย



9.สำนับงบประมาณ

 • ควรมอบหมายให้หน่วยงานหลักกำหนดขั้นตอนและแผนปฏิบัติ

  งานที่ระบุลำดับความสำคัญและเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ

  บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพ

  และความพร้อม รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้การเสนอ

  ขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานมีความชัดเจน และสามารถ

  ผลักดันในเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ได้



10.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

 • เหน็ชอบดว้ยในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัในกรอบยทุธศาสตรฯ์

  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร กลยุทธ์ที่ 9 และ

  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 ซึ่งมีความ

  สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2

  คือ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง

  เศรษฐกจิในรา่งนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาติฉบบัที่8

  (พ.ศ. 2555-2559) ที่ วช. ได้จัดทำขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการ

  นำเสนอครม.ให้ความเห็นชอบ

 • กรอบยุทธศาสตร์ ฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย

  (พ.ศ.2555-2559)ในระดับภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาค



11.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • เห็นด้วยกับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ

  ประเทศไทย
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12.กระทรวงคมนาคม

 • เห็นด้วยกับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ

  ประเทศไทย

 • กระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน

  ความมั่นคงอาหาร กลยุทธ์ที่ 7 “ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

  โลจิสติกส์ด้านเกษตรและอาหาร” ซึ่งต้องมีการเร่งรัดการพัฒนา

  โครงสร้างพื้นฐานในการรวบรวม และกระจายสินค้าเกษตร

  และอาหารให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการขนส่งทางบก ทางน้ำ

  ระบบราง และทางอากาศ และการส่งเสริม และสนับสนุนการ

  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

  ระบบโลจิสติกส์ทั้งระบบ



13.กระทรวงมหาดไทย

 • การดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ฯ มีความเหมาะสมและ

  จำเป็นที่จะนำมาบูรณาการในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องพิจารณา

  ความพร้อมของอปท.ทั้งด้านบุคคลากรสถานะคลังองค์ความรู้

  และเทคโนโลยีต่างๆ

 • ควรเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน

  ความมั่นคงอาหารกลยุทธ์ที่8คือส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน

  กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่าง

  เท่าเทียมกันทุกภาคส่วน

 • ควรเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน

  คุณภาพและความปลอดภัยอาหารกลยุทธ์ที่ 6 คือ การสร้าง

  เครือข่ายผู้บริโภคให้เข้มแข็งสามารถตรวจสอบควบคุมคุณภาพ

  ด้านอาหาร และจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข

  ปัญหาผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
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14.กระทรวงสาธารณสุข

 • กรอบยทุธศาสตร์ฯสรา้งใหเ้กดิการบรูณาการการทำงานโดยเปน็

  แผนชีน้ำใหห้นว่ยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่หรือการดำเนินงาน

  ที่เกี่ยวข้องไปเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อ

  ให้เกิดการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายใน

  ระยะเวลาที่กำหนด




15.กระทรวงศึกษาธิการ

 • ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจใน

  เรื่องอาหารเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

 • ควรส่งเสริมให้เกษตรกร และสถาบันการศึกษาในชุมชนได้

  ร่วมมือกันแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านอาหาร

  ศึกษาควบคู่กับวัฒนธรรมอาหาร

 • ควรส่งเสริมชุมชน และท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาในชุมชน

  จัดหลักสูตรด้านอาหารศึกษาที่เป็นที่ต้องการของชุมชน และ

  ท้องถิ่น





16.กระทรวงอุตสาหกรรม

 • กรอบยุทธศาสตร์ฯมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรม

  อาหารพ.ศ.2553-2557ของกระทรวงอุตสาหกรรม

 • ควรให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

  แหง่ชาตินำกรอบยทุธศาสตร์ ฯผนวกเขา้กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

  และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น

  กรอบในการดำเนินงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อ

  ที่ประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
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หมายเหตุ

 จากหนังสือเวียนมติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุดที่นร0506/ว(ล)19910ลงวันที่29ตุลาคม2553มี6หน่วยงานได้

เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้แก่11.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์, 12. กระทรวงคมนาคม, 13. กระทรวงมหาดไทย, 14. กระทรวง

สาธารณสุข,15.กระทรวงศึกษาธิการและ16.กระทรวงอุตสาหกรรม





ภาพนำเสนอประกอบการบรรยาย
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

รูปที่ 1กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

รูปที่ 2มิติด้านอาหารและสุขภาพ

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย
(พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ)

 •ความมั่นคงอาหาร •คุณภาพอาหาร •ความปลอดภัยอาหาร •อาหารศึกษา

แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 •เป็นแผนชี้นำ •สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน •บูรณาการการดำเนินงาน
 •มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยง •มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน •เกิดความยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของต่างประเทศ
•อาเซียน •ออสเตรเลีย•ญี่ปุ่น
•แคนาดา •อังกฤษ •สหภาพยุโรป
•ฯลฯ

•การวิเคราะห์สถานการณ์
•SWOTAnalysis

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในประเทศ
 •สภาพัฒน์ฯ •สาธารณสุข
 •เกษตรและสหกรณ์ •พาณิชย์
 •ฯลฯ

จำเป็นต้องมี
งานวิจัยใหม่ๆสนับสนุน

เพิ่มเติม

กรอบกลยุทธศาสตร์ด้านอาหาร
 •วิสัยทัศน์ •วัตถุประสงค์ •ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1.ด้านความมั่นคงอาหาร 2.ด้านคุณภาพ&ความปลอดภัยอาหาร
 3.ด้านอาหารศึกษา 4.ด้านการบริหารจัดการ

ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่/เชื่อมโยงระดับนานาชาติประเทศชุมชนและครัวเรือน

•การเกษตร
•แหล่งอาหาร
•การบริการ

อาหาร โภชนาการ สุขภาพ
•ส่งเสริม
•ป้องกัน
•บำบัดรักษา
•ฟื้นฟู

• คุณภาพ
•ความปลอดภัย
 อาหาร(มีผลต่อ
 ผู้บริโภคและการค้า)

• ความตอ้งการสารอาหาร
•การบริโภคอาหาร
•ภาวะโภชนาการที่ดี
•ความรู้ด้านโภชนาการ

• อาหารมีคุณภาพ
 และปลอดภัย
• สุขภาวะที่ดี

ความมั่นคงด้านอาหาร

อาหารและโภชนศึกษา

วัฒนธรรมด้านอาหาร

มิติด้านอาหารและสุขภาพ

•การผลิตอาหารที่มุ่งหมาย
เพื่อโภชนาการและสุขภาพ
•อาหารมนุษย์อาหารสัตว์
และพืชพลังงาน
•การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•ปัจจัยภายนอกเช่น
การค้าระหว่างประเทศ
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รูปที่ 3แผนภูมิห่วงโซ่อาหาร

ผลลัพธ์

หลักปฏิบัติที่ดี

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช

และสัตว์(พันธุกรรม)

อาหาร
ปลอดภัย

และมีคุณค่าทาง
โภชนการ

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

หลักปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะ

การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

โภชนาการ
สำหรับ

พืชและสัตว์

การควบคุม
และการป้องกัน
โรคพืชและสัตว์ ประเด็นพื้นฐาน

การใช้ที่ดิน การจัดการน้ำ

แผนภูมิ
ห่วงโซ่อาหาร

รูปที่ 4กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย

วิสัยทัศน์
ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อชาวไทยและชาวโลก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้อาหารที่ผลิตในครัวเรือน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยและ
 มีคุณค่าโภชนาการ
3. เพื่อสร้างกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารตลอดห่วงโซ่
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ (โครงสร้างกฎหมาย ระบบสารสนเทศ
 และอื่นๆ)
5. เพื่อเกิดความมั่นคงด้านอาหารระดับครัวเรือนชุมชนและประเทศทั้งภาวะปกติและวิกฤต

ยุทธศาสตร์(รวม4ยุทธศาสตร์,24กลยุทธ์,103แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร (10กลยุทธ์41แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัย (6กลยุทธ์33แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ 3 ด้านอาหารศึกษา (5กลยุทธ์17แนวทาง)
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการบริหารจัดการ (3กลยุทธ์12แนวทาง)
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รูปที่ 5ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงอาหาร

รูปที่ 6ยุทธศาสตร์ที่2คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงอาหาร
หลักการ : เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน  บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
 อาหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โภชนาการฐานทรัพยากร/
ปัจจัยการผลิต การกระจาย

• ปฏิรูป •อนุรักษ์
•สร้างสมดุล
•เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ

• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
• กำหนดเขตการผลิต
 สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร

• ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
 ของชุมชนและครัวเรือน
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์

สร้างระบบรองรับในภาวะวิกฤต

วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม

สร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงด้านอาหาร (รัฐเอกชนและภาคประชาชน)

ยุทธศาสตร์ที่2คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
หลักการ : ดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในห่วงโซ่อาหารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการค้าทั้ง
 ในและต่างประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อาหารการผลิตอาหาร
ในระดับชุมชน

• พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น
 (วิจัย/พัฒนาพันธุ์/GAP)
• สร้างความเข้มแข็งชุมชน
 (เพิ่มมูลค่าลดการสูญเสีย)

• เสริมสร้างความเข้มแข็ง
•สร้างมูลค่าเพิ่ม
•ยกระดับการผลิต
•เพิ่มขีดความสามารถสู่สากล

• มีคุณภาพ
• มีความปลอดภัย
• มีคุณค่าทางโภชนาการ

ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร

• สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเดียว
• สร้างความเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกในการค้า
• ส่งเสริมการค้า/การตลาด
• เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
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รูปที่ 8ยุทธศาสตร์ที่4ด้านการบริหารจัดการ

รูปที่ 7ยุทธศาสตร์ที่3ด้านอาหารศึกษา

ผลลัพธ์ 

หลักปฏิบัติที่ดี 

พื้นฐาน 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช

และสัตว์(พันธุกรรม)

อาหาร
ปลอดภัยและ

มีคุณค่าทางโภชนการ

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

หลักปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะ

การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

โภชนาการ
สำหรับ

พืชและสัตว์

การควบคุม
และการป้องกัน
โรคพืชและสัตว์

การใช้ที่ดิน การจัดการน้ำ

• การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

• การรวบรวมองค์ความรู้ 

•เผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

•การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่3ด้านอาหารศึกษา

วิจัยพัฒนา

ถ่ายทอดความรู้

หลักการ : เน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา และวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ในการใช้ทรัพยากรเพื่อ
 ผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหารตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหาร

ยุทธศาสตร์ที่4ด้านการบริหารจัดการ
หลักการ : พัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบให้มีความเหมาะสม
 สร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
 โลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับกติกา
 การค้าสากล

ปรับปรุง และ 
เสริมความเข้มแข็ง
โครงสร้างองค์กร 

ในห่วงโซ่ 
พัฒนาและ 

ปรับปรุงกฎหมาย 
ในห่วงโซ่ 

พัฒนา 
ฐานข้อมูลและ 

การจัดการ 

3กลยุทธ์
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