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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ.2551 ก าหนดให๎คณะกรรมการอาหาร
แหํงชาติท าหน๎าที่จัดท ายุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศในด๎านความม่ันคงอาหาร คุณภาพ
อาหาร ความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแหํงชาติจึงจัดท ากรอบยุทธศาสตร์
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2579)ขึ้นให๎มีความตํอเนื่องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) โดยผํานกระบวนการ
การมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารฯ ฉบับนี้ ได๎เชื่อมโยงทุกมิติที่เกี่ยวข๎องกับอาหารจาก
ภาคการเกษตร การแปรรูป การบริการ สูํโภชนาการ สุขภาพผู๎บริโภค ตลอดจนถึงวัฒนธรรม การ
ทํองเที่ยวการบริการและการค๎า โดยน๎อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักคิด
พ้ืนฐานในการวางกลยุทธ์เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาในทุกมิติอยํางสมดุลเน๎นการน าความรู๎และปัญญามาสูํการ
ปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งค านึงถึงการปฏิรูปและพัฒนาด๎านตํางๆ ทั้งระดับโลกและ
ประเทศ ได๎แกํ เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ.2560-2564) 
และนโยบายการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย 4.0 และมีการวิเคราะห์ประเด็นท๎าทาย
ส าคัญครอบคลุมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ให๎มีให๎สอดรับกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยมีความมํุงหมายให๎เป็นแผนชี้น าการด าเนินงาน
ของทุกภาคสํวนในหํวงโซํอาหาร ให๎เกิดการรวมพลังและประสานบูรณาการการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยฉบับนี้ ก าหนดวิสัยทัศน์คือ  
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย  
และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลกอย่างย่ังยืน” 

 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เกิดการบริหารจัดการฐานทรัพยากรการผลิตอยํางมีประสิทธิภาพตลอดจน

เสริมสร๎างองค์ความรู๎ตลอดหํวงโซํอาหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผู๎ที่เกี่ยวข๎องตลอด
หํวงโซํรวมถึงผู๎บริโภค และกํอให๎เกิดความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนาการในทุกระดับทั้งในภาวะปกติ
และวิกฤติ ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคงอาหารมีเปูาประสงค์เพ่ือกํอให๎เกิดความมั่นคงด๎านอาหารและ
โภชนาการอยํางยั่งยืน อันเป็นพ้ืนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ ด๎วยการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต
อาหารอยํางมีประสิทธิภาพและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีเปูาประสงค์เพ่ือสร๎างความมั่นใจใน
อาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการ เพ่ือการคุ๎มครองผู๎บริโภคและการค๎าทั้งใน
และตํางประเทศ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษามีเปูาประสงค์เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาและวิจัยให๎เกิดความรู๎ 
ความตระหนัก แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องตลอดหํวงโซํอาหารเพ่ือให๎เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และสร๎าง
ความตระหนักในการบริโภคอาหารเพื่อให๎เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการมีเปูาประสงค์เพ่ือพัฒนาการจัดการด๎านอาหารของ
ประเทศตลอดหํวงโซํอาหารอยํางเป็นระบบ สร๎างความเข๎มแข็งของการด าเนินงานทุกภาคสํวนให๎
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และสอดคล๎อง
กับกติกาการค๎าสากล 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด๎านดังกลําว มุํงสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ของรํางกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งมีจุดเน๎นที่
ส าคัญ 2 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านที่หนึ่ง “ประเทศไทยมีความม่ันคงทางด้านอาหารและโภชนาการ” กลําวคือ 
นอกจากจะมีอาหารอยํางเพียงพอและประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎แล๎ว อาหารนั้นต๎องมีคุณคําทาง
โภชนาการที่เหมาะสมเพ่ือให๎ประชาชนมีสุขภาพดี  และด๎านที่สอง “เป็นแหล่งอาหารคุณภาพสูง 
ปลอดภัย และมีคุณค่าโภชนาการ เพ่ือชาวไทยและชาวโลกอยํางยั่งยืน” โดยนัยของค าวํา “แหลํงอาหาร” 
นี้ หมายความวําประเทศไทยจะไมํเพียงแตํเป็นประเทศผู๎ผลิตอาหารเทํานั้น แตํจะเป็นผู๎ด าเนินการกิจกรรม
ใดๆ ก็ตามเพ่ือให๎เป็นแหลํงอาหารที่ส าคัญของโลก และวิสัยทัศน์นี้ได๎แสดงความมุํงมั่นสูํการเป็นแหลํง
อาหารที่มีคุณภาพสูงเพ่ือผุ๎บริโภคและเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประเทศ น าไปสูํการอยูํดี กินดี มีสุข มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
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ฉบับแก๎ไขหลังประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วนัศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 

 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับท่ีสอง พ.ศ. 2560-2579 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉบับแก๎ไขหลังประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วนัศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 

 

6 
 

 

บทน า 
 
        “อาหาร”เป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญํทั้งในเรื่องสุขภาวะและเศรษฐกิจ ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการ
บริหารจัดการอยํางมีเอกภาพ โดยกลไกส าคัญท่ีเกิดขึ้นคือพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. 
2551 มีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 เพ่ือให๎มีคณะกรรมการอาหารแหํงชาติท าหน๎าที่เป็นองค์กร
หลักในการด าเนินการหรือจัดการด๎านอาหารในทุกมิติให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประสานและ
บูรณาการงบประมาณและทรัพยากรในการบริหารจัดการด๎านอาหารในทุกมิติทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

ในปี 2553 คณะกรรมการอาหารแหํงชาติได๎จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของ
ประเทศไทยขึ้นเป็นฉบับแรกโดยเป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการด าเนินการด๎านอาหารตลอดหํวงโซํ 
และเป็นแผนชี้น าการด าเนินงานด๎านอาหารแกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎เห็นชอบเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และมอบหมายให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติบรรจุ
ไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้ง ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน ากรอบยุทธศาสตร์
ไปใช๎เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ในสํวนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่หนึ่งที่ผํานมา ซึ่งด าเนินการโดยหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายใต๎การ
ก ากับทิศของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและคณะอนุกรรมการที่แตํงตั้งภายใต๎คณะกรรมการอาหารแหํงชาตินั้น 
ถือเป็นชํวงการเปลี่ยนผํานจากการด าเนินงานในลักษณะที่ไร๎ทิศทางมาสูํการด าเนินงานที่มีทิศทางที่ชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องและมีการขับเคลื่อนประเด็นที่มีความส าคัญหลาย
ประการ แตํยังถือวําไมํสามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว๎ ทั้งนี้เพราะการบูรณาการการท างานยังไมํมุํง
ผลสัมฤทธิ์รํวมกันและยังขาดรายละเอียดของเปูาหมายและตัวชี้วัดรํวมที่ส าคัญ เพ่ือให๎การติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นอกจากนี้ ด๎วยสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล๎อม มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยํางตํอเนื่องอีกทั้งมีภัยคุกคามใหมํๆ เกิดขึ้นจึงจ าเป็นต๎อง
มีการทบทวนปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ให๎ เกิดการปรับปรุงการ
ด าเนินงานและสามารถรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยฉบับนี้ ได๎จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) โดยปรับปรุงตํอยอดในแตํ
ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให๎มีจุดเน๎นที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) ซึ่งแปลงมาจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) นโยบายและแผน
ระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํ
ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งได๎ เชื่อมโยงกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหํงสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) มีการประเมินสถานการณ์ด๎านอาหารทั้งภายในและภายนอกประเทศที่บํงชี้ถึง
จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและภาวะคุกคามในการที่จะผลักดันให๎เกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆ โดยคาดหวังวํา
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยฉบับนี้จะเป็นแผนชี้น าให๎เกิดการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงานด๎านอาหารของประเทศในมิติตํางๆ อยํางสมดุลและยั่งยืน 
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กระบวนการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ 
 

1. หลักการส าคัญ 
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารเป็นแผนชี้น าเพ่ือน าทางให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน าไป

เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติงานให๎เกิดผลกระทบจากการประสานพลัง (Collective Impact) และสร๎าง
ความมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนตลอดหํวงโซํอาหาร โดยมีหลักการส าคัญ ได๎แกํ 

1. น้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญในการวางกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารในมิติตํางๆ เพื่อให๎พัฒนาในทุกมิติมคีวามพอประมาณ มีความสมดุลมีระบบ
ภูมิค๎ุมกันและการบริหารความเสี่ยงที่ดี  

2. มุ่งเป้าตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความ
มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสอด
รับกับนโยบายการปรับโครงสร๎างประเทศไทยไปสูํประเทศไทย 4.0  

3. ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบาย
และแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ.2560 -2564) เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ และมีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงบนพ้ืนฐานสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายชาติ 

4.ค านึงถึงการมีสํวนขับเคลื่อนไปสูํ เปูาหมายการพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

5.เชื่อมร้อยเปูาหมายการเกษตร อาหาร โภชนาการ สุขภาพ และการค๎าให๎สอดประสานกัน
ตลอดหํวงโซํเป็นองค์รวม น าไปสูํความอยูํดีมีสุข ยั่งยืน มั่นคงและม่ังคั่ง (ภาพท่ี 1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวคิดการจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยแบบองค์รวม (Holistic Approach for Food 
Management in Thailand) 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดผลสัมฤทธิ์จากระบบเกษตรและอาหารในมิติตํางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงการเกษตร-อาหาร-โภชนาการ-สุขภาพ  
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2. กระบวนการจัดท า 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ.2551 มาตรา 10 (2) ก าหนดให๎คณะกรรมการ

อาหารแหํงชาติมีหน๎าที่จัดให๎มีหรือสํงเสริม สนับสนุนให๎มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด๎านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด๎านอาหาร ความมั่นคงด๎านอาหารและอาหารศึกษา เพ่ือให๎เกิดการ
ด าเนินงานอยํางตํอเนื่องและมีสํวนรํวมจากทุกฝุาย คณะกรรมการอาหารแหํงชาติจึงได๎จัดให๎มีกระบวนการ
จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ประกอบด๎วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ศึกษาและทบทวนข๎อมูลสถานการณ์ด๎านอาหารโดยนักนักวิชาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได๎ให๎ความ
อนุเคราะห์ทุนวิจัยและการจัดการกระบวนการศึกษาและทบทวนข๎อมูล ตลอดจนมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) 

(2) วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการพัฒนาในหํวงโซํอาหาร โดยวิธีการ SWOT เพ่ือประเมินสถานภาพของ
ประเทศเม่ือต๎องเผชิญกับสภาพแวดล๎อมตํางๆ   

(3) ปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานเป็นรายยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์การ
จัดการด๎านอาหาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 – 2559) โดยพิจารณาประกอบกับผลการศึกษาและทบทวน
สถานการณ์ ผลประเมินสภาพแวดล๎อมการพัฒนาในหํวงโซํอาหาร และข๎อคิดเห็นจากการประชุมหารือผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

(3.1) ประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องภายใต๎คณะกรรมการอาหารแหํงชาติ 
(3.2) ส ารวจข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในหํวงโซํอาหาร 
(3.4) ประชุมผู๎ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด๎านอาหารทั้งภาครัฐ การศึกษาและเอกชน 
(3.5) ประชุมหารือหนํวยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน 

(4) ประชาพิจารณ์รํางกรอบยุทธศาสตร์ 
(5) คณะกรรมการอาหารแหํงชาติพิจารณารํางกรอบยุทธศาสตร์ 
(6) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ ตามอ านาจในมาตรา 10 (1) 

ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ.2551 
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ทบทวนสถานการณ์ด้านอาหารของประเทศไทย 
 

1. สถานการณ์ในระบบอาหารของประเทศ 

1.1 ความม่ันคงด้านอาหาร   

นิยาม ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ.2551 “ความมั่นคงด้านอาหาร”
หมายความวํา การเข๎าถึงอาหารที่มีอยํางเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความ
ปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการเหมาะสมตามความต๎องการตามวัยเพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการมี
ระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยูํของฐานทรัพยากรอาหารทาง
ธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกํอการร๎ายอันเกี่ยวเนื่องจาก
อาหาร” ซึ่งสอดคล๎องกับนิยามความมั่นคงด๎านอาหารที่ก าหนดโดยองค์การเกษตรและอาหารแหํงสหประชาติ 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ที่ก าหนดวํา “Food security is 
a situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic 
access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life”  

ในปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Committee on World Food 
Security) ครัง้ที่ 39 ระหวํางวันที่ 15-20 ตุลาคม 2012 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และคณะกรรมการได๎
เห็นชอบกับการก าหนดนิยามของ “ความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนการ” หรือ “Food and Nutrition 
Security”  โดยให๎หมายความวํา “Food and nutrition security exists when all people at all times 
have physical, social and economic access to food, which is consumed in sufficient quantity 
and quality to meet their dietary needs and food preferences, and is supported by an 
environment of adequate sanitation, health services and care, allowing for a healthy and 
active life” ซึ่งเหตุผลของการเสนอให๎ขยายขอบเขตความมั่นคงอาหารให๎ครอบคลุมความมั่นคงด๎าน
โภชนาการนั้น เนื่องจากเห็นวําอาหารและโภชนาการเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและสํงผลถึงสุขภาพประชาชน 
กลําวคือ ต๎องใช๎โภชนาการเป็นจุดเชื่อมจากอาหารไปสูํผลทางสุขภาพ เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับพลังงาน โปรตีน 
วิตามิน แรํธาตุและสารอ่ืนให๎เพียงพอและเหมาะสมกับที่รํางกายต๎องการในชํวงวัยตํางๆ ของมนุษย์ ดังนั้น 
การพิจารณาประเด็นความมั่นคงด๎านอาหาร จะต๎องควบคูํกับความมั่นคงด๎านโภชนาการด๎วยเสมอ  

จากนิยามความมั่นคงด๎านอาหารดังกลําว ทั้งที่ก าหนดในพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ 
พ.ศ.2551 และนิยามของ FAO รวมทั้งทิศทางการพัฒนาในอนาคตด๎านความมั่นคงด๎านโภชนการ จะเห็นวํา 
“ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ” เป็นเปูาหมายสูงสุดของการด าเนินงานด๎านอาหารของประเทศ 
เพราะมีความครอบคลุมงานด๎านอาหารตั้งแตํการผลิต การกระจาย การบริโภค โภชนาการและสุขภาพของ
ประชาชน ตลอดจนมีความครอบคลุมมิติด๎านการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการให๎ผลิตให๎มีความ
ยั่งยืนและสมดุล    

สถานะความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ  สถานะความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย สามารถ
สะท๎อนได๎จากข๎อมูลอัตราการพ่ึงพาตนเองด๎านอาหาร หรือ Self-sufficiency ratio (SSR; หนํวยเป็นร๎อยละ) 
เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงสัดสํวนของปริมาณผลผลิตที่ผลิตได๎ในประเทศตํอปริมาณผลผลิตที่ต๎องใช๎บริโภคใน
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ประเทศทั้งปี ซึ่งจากการรวบรวมประมวลข๎อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รายงานคํา SSR ของประเทศไทยส าหรับอาหารแตํละชนิดเฉลี่ย 4 ปี ระหวํางปี 2555-2558 ด๎าน
พืชมีคําSSR เกินกวําร๎อยละ 100 ในทุกรายการ ยกเว๎นข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง กระเทียม และ
หอมหัวใหญํ ที่ไมํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภคภายในประเทศ ส าหรับด๎านปศุสัตว์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือมีความสามารถในการผลิตได๎ครบและเพียงพอเกือบทุกชนิด  

จากข๎อมูล SSR ดังกลําว ถือได๎วําประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารและมีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง (Food Self- sufficient) อยํางไรก็ตาม มีแนวโน๎มที่ความส าคัญของภาคการเกษตรตํอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศจะลดลง ตามการลดลงของพ้ืนที่ทางการเกษตร อันเป็นผลที่เกิดจากการขยายตัวเมืองและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยําง
รวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองสูงขึ้น ซึ่งอาจท าให๎มีความเสี่ยงตํอความมั่นคงทางอาหารใน
ระยะยาว ดังนั้น หากยังไมํมีการบริหารจัดการด๎านการเกษตรและอาหารที่ดีและยั่งยืน จึงมีแนวโน๎มวําใน
อนาคตอาจเผชิญกับปัญหาความไมํเพียงพอทางอาหาร (Food Availability) และการเข๎าถึงอาหารได๎ (Food 
Accessibility) โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่ชนบทหํางไกลความเจริญและประชาชนที่มีฐานะ
ยากจน ซ่ึงประเทศในกลุํมอาเซียนที่มีลักษณะเชํนเดียวกันนี้ ได๎แกํ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม  

1.2 ฐานทรัพยากรและปัจจัยการผลิต  
ที่ดิน ข๎อมูลส ามะโนการเกษตรปี 2556 ระบุวํามีการถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร 116.6 ล๎านไรํ ซึ่ง

เนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร๎อยละ 51.3) เป็นพ้ืนที่ปลูกข๎าว ร๎อยละ 22.4 ปลูกพืชไรํ ร๎อยละ 14.5 ปลูก
ยางพารา และพ้ืนที่ร๎อยละ 8.5 ปลูกพืชอ่ืนๆ เชํน ไม๎ผล พืชยืนต๎นและสํวนปุา และในชํวง 10 ปีที่ผํานมา 
พ้ืนที่ปลูกยางพาราและพืชไรํมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยํางชัดเจน แตํพ้ืนที่ส าหรับปลูกข๎าว พืชยืนต๎น ไม๎ผลและสวน
ปุากลับมีสัดสํวนลดลง   

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบวําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีเนื้อที่สํวนใหญํ
เป็นที่ปลูกข๎าว (ร๎อยละ 42.4-67.5) รองลงมาคือ ที่ปลูกพืชไรํ (ร๎อยละ 20.5-34.8) ในขณะที่ภาคใต๎ เนื้อ
ที่การใช๎ประโยชน์สํวนใหญํยังคงเป็นที่ปลูกยางพารา และพืชยืนต๎น ไม๎ผลและสวนปุา (ร๎อยละ 66.6 และ 
24.4 ตามล าดับ) แตํอยํางไรก็ตามพบวํา ในภาคกลางและภาคเหนือมีที่ปลูกพืชยืนต๎น  ไม๎ผลและสวนปุา 
(ร๎อยละ 14.6 และ 9.2 ตามล าดับ) และที่เหลือเป็นที่ปลูกยางพารา (ร๎อยละ 8.5 และ 3.2 ตามล าดับ) 

การขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการใช๎ประโยชน์ในด๎านอ่ืนๆ นับเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่สํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ ปัญหา
การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรเนื่องจากการเข๎าถือครองหรือการกว๎านซื้อของกลุํมทุนทั้งในประเทศ
และทุนตํางชาติเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

ในสํวนของปัญหาคุณภาพดิน ตามข๎อมูลกรมพัฒนาที่ดินปี 2557 รายงานพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินของ
ประเทศไทย ประกอบด๎วยดินเค็มประมาณ 14.4 ล๎านไรํ ดินทรายประมาณ 12.5 ล๎านไรํ ดินตื้นประมาณ 
46 ล๎านไรํ ดินเปรี้ยวจัดประมาณ 6.2 ล๎านไรํ ดินอินทรีย์ประมาณ 2.6 แสนไรํ และดินกรดประมาณ 95.4 
ล๎านไรํ ซึ่งต๎องการการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบเพ่ือลดอัตราเรํงและจ ากัดการแพรํขยายของปัญหา  

ป่าไม้ จากข๎อมูลปี 2558 ประมาณการวําพ้ืนที่ปุาประเทศไทยมีเหลืออยูํ 171,586 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณร๎อยละ 33 ของพ้ืนที่ประเทศ เมื่อเทียบกับเนื้อที่ปุาเมื่อ 50 ปีพบวําพ้ืนที่ปุาลดลงไปถึงร๎อยละ 
50 ซึ่งในปัจจุบันมีการประกาศพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์รวมแล๎วประมาณ 103,810ตารางกิโลเมตร หรือ 20% ของ
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เนื้อที่ประเทศไทย มีเนื้อที่ปุาจริงประมาณกวํา 15% และพ้ืนที่ปุาจ านวนนี้เป็นพ้ืนที่มีศักยภาพสูงในการ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเป็นแหลํงที่อยูํของสัตว์ปุาและเก็บรักษาแหลํงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
อยํางไรก็ตามแม๎จะมีการมาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ปุาไม๎และแหลํงความหลากหลายทางพันธุกรรม แตํยั ง
พบวํามีการบุกรุกตัดไม๎ท าลายปุาอยํางตํอเนื่อง และเมื่อรํวมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร๎างความหลากหลายและการเติบโตของสังคมพืชและสัตว์ในพ้ืนที่ตํางๆ เป็น
เหตุให๎ทรัพยากรปุาไม๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในพ้ืนที่ต๎นน้ ามีสภาพเสื่อมโทรมและสํงผลตํอมายังภาคการเกษตร 
ชุมชนและสิ่งแวดล๎อม 

น้ า มีแนวโน๎มของการขาดแคลนน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าผิวดินโดยเมื่อพิจารณาปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศ
ในแตํละปีจะมีปริมาณน้ าฝนต่ ากวําคําปกติ และจากข๎อมูลเชิงเปรียบเทียบปริมาณน้ าฝนคาบเฉลี่ย 30 ปี 
(พ.ศ.2524-2553) ชี้ให๎เห็นวําประเทศไทยมีแนวโน๎มที่จะเกิดภาวะฝนแล๎งกระจายทั่วไป ในสํวนของ
ปริมาณน้ าผิวดินในแหลํงน้ าตํางๆ มีแนวโน๎มขาดแคลนเชํนเดียวกับปริมาณน้ าฝน โดยเมื่อพิจารณาปริมาณน้ า
ผิวดิน (น้ าทําธรรมชาติ) เฉลี่ยตํอประชากรทั้งประเทศจะมีคําเฉลี่ยที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งการจัดการแหลํงน้ าในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต๎องการใช๎น้ าได๎เพียงบางสํวนของ
ความต๎องการและจุดที่เป็นปัญหาส าคัญคือพ้ืนที่เกษตรนอกระบบชลประทาน ทั้งนี้ คาดวําในปี 2569 
ประเทศไทยจะขาดแคลนน้ าอยํางน๎อย 21,047 ล๎านลูกบาศก์เมตร/ป ีและเม่ือผนวกกับปัญหาการลดลงของ
ปุาต๎นน้ าจะท าให๎ปัญหาการขาดแคลนน้ าทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ในสํวนของคุณภาพน้ าผิวดินที่
เป็นแหลํงน้ าธรรมชาติ พบวํามีแนวโน๎มความเสื่อมโทรมไมํสามารถใช๎ประโยชน์ได๎เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การปลํอยน้ าเสียลงสูํแหลํงน้ าโดยไมํผํานการบ าบัดอยํางเหมาะสม เชํน น้ าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
รวมไปถึงสาเหตุจากภาคการเกษตรที่มีการชะล๎างของสารเคมีทางการเกษตรลงสูํแหลํงน้ าธรรมชาติและมีสาร
ตกค๎างจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าดังนั้นหากขาดการบริหารจัดการน้ าที่ดีจะสํงผลให๎เกิดปัญหาคุณภาพน้ าและ
มีการแยํงชิงทรัพยากรน้ ากันระหวํางเกษตร ชุมชน และอุตสาหกรรม 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลและการประมง ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร 
ซึ่งนอกจากเป็นแหลํงทํองเที่ยวและสันทนาการที่ส าคัญแล๎วยังเป็นที่อยูํอาศัยและแพรํพันธุ์ของพืชและสัตว์น้ า
แตํปัจจุบันพ้ืนที่ชายฝั่งอยูํในสภาพถูกคุกคาม มีการรุกล้ าของกิจกรรมจากมนุษย์ท าให๎สภาพเสื่อมโทรมซึ่ง
สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและแหลํงอาหารทางทะเลของประเทศ 

ทรัพยากรทางพันธุกรรม ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติสูง ทั้งพืช สัตว์และ
จุลินทรีย์ ซึ่งถูกน าไปประยุกต์ใช๎และผนวกเข๎ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคตํางๆ กํอให๎เกิด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการน าเอาทรัพยากรที่หลายหลายมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ แตํสถานภาพปัจจุบันและ
อนาคตของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยมีแนวโน๎มเสื่อมโทรมและมีความหลากหลายลดลง 
เนื่องจากการเรํงพัฒนาประเทศที่ต๎องการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติสูงมาก หากแตํการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูไมํรองรับ
ตํออัตราการท าลาย อีกทั้งปัจจัยที่เอ้ืออ านวยตํอการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนยัง มีไมํพอเพียง จึง
เป็นเหตุให๎ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศถูกคุกคามอยํางตํอเนื่องเป็นเวลายาวนาน และสํงผลให๎
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยูํในภาวะถูกคุกคามหรือสูญพันธุ์ 

นอกจากปญัหาการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติแล๎ว ยังพบการลดลงของชนิด
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เพาะเลี้ยงเป็นอาหารด๎วย ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได๎วําอาหารที่จ าหนํายในท๎องตลาดมีความ
หลากหลายน๎อยลงมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งสายพันธุ์พ้ืนเมืองที่บริโภคเป็นอาหารมีจ านวนลดลง เนื่องจากไมํมี
การอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยเพ่ือใช๎ประโยชน์อยํางตํอเนื่องนอกจากนี้ ยังมีการครอบครองพันธุ์ที่สูงขึ้นจน
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เบ็ดเสร็จโดยเอกชน เชํน เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด ข๎าวฟุาง และเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน ที่สัดสํวนการถือครองเป็นของ
เอกชนทั้งหมด ซึ่งมีผลโดยตรงตํอการเพิ่มต๎นทุนการผลิตของเกษตรกรและความม่ันคงอาหาร 

ปุ๋ย โดยทั่วไปปุ๋ยแบํงออกเป็น 2 ประเภทได๎แกํ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ประเทศไทยยังไมํมีแหลํง
วัตถุดิบที่จะน ามาผลิตปุ๋ยเคมีในเชิงพาณิชย์จึงต๎องน าเข๎าปุ๋ยเคมีจากตํางประเทศเป็นหลัก ซึ่งปริมาณความ
ต๎องการใช๎ปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง และข๎อมูลลําสุดในปี 2558 ความต๎องการปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเป็น 6.17 
ล๎านตัน ส าหรับการเพาะปลูกข๎าวนาปี 1.70 ล๎านตัน ข๎าวนาปรัง 0.44 ล๎านตัน มันส าปะหลัง 0.35 ล๎านตัน 
อ๎อยโรงงาน 0.53 ล๎านตัน ยางพารา 1.54 ล๎านตัน ปาล์มน้ ามัน 0.45 ล๎านตัน และอ่ืนๆ 0.75 ล๎านตัน 
สํวนปุ๋ยอินทรีย์นั้น ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่เพียงพอในการผลิตโดยเกษตรกรสามารถใช๎วัสดุในไรํนาเพ่ือผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ได๎ ซึ่งความต๎องการปุ๋ยอินทรีย์มีประมาณปีละ 580,000 ตัน แตํก าลังการผลิตยังไมํเพียงพอตํอ
ความต๎องการ ดังนั้น จึงมีการใช๎ปุ๋ยเคมีทดแทนและต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศเป็นหลัก ข๎อมูลการน าเข๎า
ปุ๋ยเคมีปี 2558 พบวํามีมูลคําประมาณ 56,709 ล๎านบาท 

สารเคมี  ข๎อมูลปริมาณและมูลคําการน าเข๎าวัตถุอันตรายทางการเกษตรชํวงปี 2553-2558 พบวํา 
มีการน าเข๎าสารก าจัดวัชพืชในปริมาณมากกวําสารปูองกันก าจัดแมลงและโรคพืช และมีทิศทางเพ่ิมขึ้น โดยปี 
2553 น าเข๎า 80,278ตัน เป็น 119,971ตัน ในปีพ.ศ. 2558และยังคงมีปริมาณการน าเข๎าที่สูงกวํา แสน
ตันเกือบทุกปีขณะที่ปริมาณการน าเข๎าสารก าจัดแมลงมีแนวโน๎มลดลง แตํในทางตรงข๎าม ปริมาณการน าเข๎า
สารปูองกันและก าจัดโรคพืชมีทิศทางปริมาณการน าเข๎าเพ่ิมสูงขึ้น และเป็นที่นําสังเกตวําจากสถิติการน าเข๎า
สารเคมีทางการเกษตรข๎างต๎น หากเปรียบเทียบกับพ้ืนที่การเพาะปลูกที่ลดลงอาจประมาณการได๎วํามีปริมาณ
การใช๎สารเคมีทางการเกษตรตํอไรํเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นการใช๎เคมีมากเกินความจ าเป็นหรืออีกนัยหนึ่งอาจ
เป็นเพราะศัตรูพืชตํางๆ มีการปรับตัวเพ่ือตํอต๎านสารเคมีทางการเกษตรมากยิ่งขึ้น 

เครื่องจักรกล ปัจจุบันการท าการเกษตรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบดั้งเดิมมาเป็นเชิงธุรกิจ
การค๎าและอุตสาหกรรมมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร อัตราการจ๎างแรงงานที่สูงขึ้น
และแนวโน๎มของผู๎สูงอายุในภาคการเกษตรเฉลี่ยมากขึ้น รวมถึงปัญหาภูมิอากาศแปรปรวนท าให๎เกิดการ
ปรับตัวของระบบการผลิตในเชิงของเวลาและการจัดการ สํงผลให๎ต๎องมีการสํงเสริมและพัฒนาการใช๎
เครื่องจักรกลทางการเกษตรให๎มากขึน้  

1.3เกษตรกร 
จ านวนเกษตรกร ผู๎ที่ประกอบอาชีพเกษตรมีแนวโน๎มลดลงในขณะที่แรงงานนอกภาคการเกษตรมี

จ านวนเพ่ิมขึ้น สาเหตุที่ภาคเกษตรกรรมมีจ านวนแรงงานลดลงนั้น อาจเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมท าให๎ต๎องการแรงงานจ านวนเพ่ิมขึ้น และคนมีโอกาสทางการศึกษามีเพ่ิมขึ้ น จึงเลือก
ประกอบอาชีพที่มีคําตอบแทนแนํนอนกวําอาชีพเกษตรกรรม  อีกทั้งแรงงานในภาคเกษตรสํวนใหญํเป็นการ
ท างานแบบตามฤดูกาลไมํมีสวัสดิการและความค๎ุมครองแรงงาน สิ่งเหลํานี้จึงเป็นปัจจัยผลักดันให๎แรงงานภาค
เกษตรมีการเคลื่อนย๎ายออกไปประกอบอาชีพอ่ืน ทั้งรูปชั่วคราวและถาวร ประกอบกับอัตราคําจ๎างแรงงาน
นอกภาคเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น จึงจูงใจให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายแรงงานมากขึ้น 

โครงสร้างอายุเกษตรกร โครงสร๎างอายุของแรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความ
เสี่ยง กลําวคือมีแรงงานในวัยสูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกษตรกรท านาที่ พบวําหัวหน๎าครัวเรือน
เกษตรกรท านาร๎อยละ 32 มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งอาจสํงผลตํอปัญหาประสิทธิภาพการท างานและผลิตภาพที่ได๎
จะต่ าลง  
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ปัญหาความยากจน เมื่อเปรียบเทียบรายได๎เกษตรกรกับสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ จะพบวํา
เกษตรกรรายเล็กมีรายได๎อยูํในระดับต่ ากวําสาขาการผลิตอ่ืนและจ านวนประมาณหนึ่งในสี่มีรายได๎ต่ ากวํา
ระดับเส๎นความยากจน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุํมครัวเรือนยากจนสูงสุด 
รองลงมาได๎แกํ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต๎ ตามล าดับ ถึงแม๎วําได๎มีความพยายามที่จะแก๎ปัญหาความ
ยากจนผํานมาตรการและโครงการตํางๆ แตํยังไมํสามารถแก๎ไขปัญหาความความยากจนและความเหลื่อมล้ า
ให๎หมดไปได๎ เนื่องจากเกษตรกรที่ยากจนยังคงขาดโอกาสเข๎าถึงปัจจัยการผลิตและถูกเอาเปรียบยังคงมีปัญหา
การกระจายรายได๎ ความไมํเทําเทียมกันของคนในสังคมและปัญหาหนี้สิน  ตลอดจนปัจจัยด๎านการศึกษา 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และท่ีตั้งของถิ่นท่ีอยูํที่ท ากินซึ่งเชื่อมโยงกับความพร๎อมของปัจจัยการผลิต  

ปัญหาความยากจนของเกษตรกรมีความเชื่อมโยงกับโครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโครงสร๎าง
เศรษฐกิจที่มีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจภายในประเทศมาก 
จะท าให๎รายได๎จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก
ประเทศ เชํน ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาสินค๎าเกษตรตกต่ า ตลอดจนภัยแล๎งและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกซึ่งมีผลกระทบท าให๎ผลผลิตลดลง สํงผลให๎รายได๎ครัวเรือนเกษตรกรลดลง น าไปสูํภาวะหนี้สิน
ซึ่งอาจลุกลามขยายตัวไปสูํประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมด๎านอ่ืนๆ เชํน การสูญเสียที่ดินท ากิน การอพยพ
ย๎ายถิ่นจากชนบทสูํเมือง เป็นต๎น จากอดีตถึงปัจจุบันอาจสรุปต๎นตอของปัญหารายได๎เกษตรกรที่แท๎จริงคือ 
ปัญหาข๎อจ ากัดในการสร๎างผลก าไรจากการขายผลผลิต ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ (1) ด๎านต๎นทุนการ
ผลิตที่ควบคุมไมํได๎ และ (2) ด๎านราคาผลผลิตที่ไมํมีสิทธิ์ตํอรอง เนื่องจากเกษตรกรไมํมีข๎อมูลตลาดและต๎อง
ขายผลผลิตผํานพํอค๎าคนกลางหรือผู๎รวบรวม ท าให๎ไมํมีอ านาจตํอรองและต๎องเป็นผู๎รับราคา แม๎วําที่ผํานมา
รัฐบาลมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก๎ไขปัญหารายได๎เกษตรกร รวมถึงการชํวยเหลือด๎านหนี้สิน แตํปัญหา
รายได๎และหนี้สินเกษตรกรก็ยังไมํหมดไปและรัฐสูญเสียโอกาสในการใช๎งบประมาณสํวนนี้ไปเพ่ือพัฒนา
ประเทศด๎านอ่ืน  

1.4 การผลิต 
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู๎ผลิตและสํงออกสินค๎าเกษตรและอาหารที่ส าคัญ โดยในปี 2559

ประเทศไทยเป็นประเทศผู๎สํงออกอาหารอันดับที่ 13 ของโลกซึ่งถือวํามีจุดแข็งในด๎านความหลากหลายของ
ฐานการผลิต อีกทั้งภาคการผลิตของไทยมีการสั่งสมองค์ความรู๎และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาอยําง
ตํอเนื่องจึงมีข๎อได๎เปรียบในการปรับตัวเพ่ือผลิตสินค๎าให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดได๎เร็ว  

ด๎านการผลิตในภาคการเกษตร เกษตรกรสํวนใหญํท าการเพาะปลูกพืชเป็นหลัก รองลงมาได๎แกํการท า
ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตามล าดับ การปลูกข๎าวเป็นพืชอาหารหลักที่ใช๎เนื้อที่และมีผลผลิตมากที่สุด 
และมีปริมาณการสํงออกเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองลงมาได๎แกํการท าสวนผลไม๎และไม๎ยืนต๎น การปลูกพืชไรํ 
การท าสวนผักและใช๎ประโยชน์ด๎านอ่ืนตามล าดับซึ่งปริมาณผลผลิตสํวนใหญํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภค
ภายในประเทศและสํงออกจ าหนํายไปยังตลาดตํางประเทศ อยํางไรก็ตาม เกษตรกรสํวนใหญํเป็นการท า
การเกษตรทีถ่ือครองพ้ืนที่ขนาดเล็กและเป็นระบบเกษตรแบบแผนปัจจุบัน (Conventional agriculture) 

เมื่อพิจารณาข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจการเกษตร พบวําภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญตํอเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (ปริมาณลูกโซํ) เฉลี่ยจากชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที ่7 ซึ่งอยูํที่ประมาณ 0.401 ล๎านล๎านบาท เป็น 0.662 ล๎านล๎านบาทเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 อยํางไรก็ตาม การเติบโตของภาคเกษตรในระยะหลังนี้มีการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงเนื่องจาก
มีปัจจัยหลายด๎านสํงผลกระทบตํอการขยายตัวของภาคเกษตร เชํน การเกิดภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ
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แปรปรวนรุนแรง ปัญหาผลิตภาพที่ต่ าลงแตํมีต๎นทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับมีการแขํงขันของสินค๎าเกษตร
ในตลาดโลกเพ่ิมมากขึ้น สํงผลให๎รายได๎จากการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลง  นอกจากนี้ 
โครงสร๎างเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สํงผลให๎เกิดการ
เคลื่อนย๎ายปัจจัยการผลิตจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นด๎วย จึงเป็นความท๎าทายที่
จะต๎องมีการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือกระตุ๎นการเติบโตของภาคเกษตร  

ด๎านกิจการแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมตํอเนื่องจากภาคเกษตร สํวนใหญํเป็นวิสาหกิจชุมชนและ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ซึ่งมีเพียงร๎อยละ 3 ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํ โดย
ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ส าคัญ พิจารณาตามปริมาณการผลิตตํอปี  (ไมํรวมข๎าว) ได๎แกํ 
น้ าตาล อาหารสัตว์ ธัญพืชและแปูง น้ ามันพืช สินค๎าปศุสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์ ผักผลไม๎ ประมง และบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป ซึ่งสํวนใหญํเป็นสินค๎าเกษตรและสินค๎าแปรรูปขั้นปฐมที่มีมูลคําไมํสูงมาก ด๎านผลิตภาพในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้น พบวําโดยรวมมีผลิตภาพที่ต่ าแตํอาศัยการเพ่ิมปริมาณการผลิต
เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเพ่ิมรายได๎  นอกจากนี้การน าองค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลคํายังมีน๎อยและมีต๎นทุนการผลิตสูง อยํางไรก็ตาม ถือได๎วําภาคการผลิตของไทยมีจุดแข็งคือมีการสั่งสม
องค์ความรู๎และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาอยํางตํอเนื่อง จึงเป็นข๎อได๎เปรียบกวําประเทศเพ่ือนบ๎านใน
การปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าแปรรูปเบื้องต๎นไปสูํการผลิตที่เน๎นสินค๎าคุณภาพที่ตรงกับความต๎องการของ
ตลาด รวมทั้งสินค๎าพรีเมียมหรือสินค๎าที่มีมูลคําสูง  

1.5 คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
ประเทศไทยมีความหลากหลายของฐานการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารที่มีความแข็งแกรํงระดับโลก 

และยังมีการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหารจากแหลํงตํางๆ มาช๎านาน จนเป็นอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ นอกจากนี้ ตลาดโลกในปัจจุบันมีความต๎องการอาหารที่มีคุณภาพที่
จ าเพาะเพ่ิมขึ้น(Niche product) และมีแนวโน๎มการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ (Healthy Food) ซึ่งเป็น
โอกาสในการสร๎างรายได๎แกํประเทศ อยํางไรก็ตาม สินค๎าเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยสํวนใหญํยังไมํใชํ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําสูงหรือมีคุณภาพที่จ าเพาะตํอกลุํมผู๎ซื้อกลุํมตํางๆ ซึ่งหากภาคการผลิตของไทยยังไมํปรับตัว
ในการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพหรือมีมูลคําสูงขึ้นจะท าให๎เสียโอกาสทางธุรกิจ   

สํวนประเด็นด๎านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรและอาหารยังคงเป็นปัญหาส าคัญ โดยยังพบ
การปนเปื้อนของอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งโดยตั้งใจและไมํตั้งใจ เชํน การตกค๎างของสารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืชและยาสัตว์ การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา รวมถึงพบอาหารที่มีคุณภาพไมํตรงตามมาตรฐาน เชํน 
การใช๎วัตถุเจือปนอาหารเกินปริมาณที่ก าหนด หรือการใช๎สํวนประกอบที่ยังไมํอนุญาตหรือเป็นสารห๎ามใช๎ 
นอกจากนี้ยังมีภัยอุบัติใหมํที่อาจปนเปื้อนในอาหาร เชํน เชื้อดื้อยาที่มีอาหารเป็นพาหะ เป็นต๎น ซึ่งไมํเพียง
สํงผลกระทบโดยตรงตํอสุขภาพผู๎บริโภคแตํยังสํงผลกระทบตํอการค๎าและภาพลักษณ์ของประเทศด๎วย  ดังจะ
เห็นได๎วํามีการแจ๎งเตือนและสํงคืนสินค๎าจากประเทศคํูค๎าอยูํเป็นระยะ 

ดังนั้น ควรมีการสํงเสริมยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐานตลอดทั้งหํวงโซํ
การผลิตเพ่ือให๎ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่สอดคล๎องกับมาตรฐานตามกฎหมายและตรงตาม
ความต๎องการของตลาดระดับตํางๆ ตลอดจนการมุํงเน๎นผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีคุณคําทางโภชนาการและมูลคํา
สูงและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ โดยใช๎การผลิตด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีระบบประกัน
คุณภาพและความปลอดภัย  
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1.6 ตลาดอาหารในอนาคต  
การเปลี่ยนของรูปแบบการด ารงชีวิต รูปแบบการบริโภคอาหาร และลักษณะโครงสร๎างประชากรที่

เปลี่ยนแปลงอยํางมาก ท าให๎รูปแบบตลาดสินค๎าเกษตรและอาหารเปลี่ยนไป โดยพบวําปัจจุบันผู๎บริโภคสํวน
ใหญํด ารงชีวิตคนเดียวหรือเป็นครอบครัวที่เล็กลง หรือแม๎วําจะอยูํเป็นครอบครัวแตํลักษณะการบริโภคก็มี
ลักษณะรับประทานคนเดียวหรือสองคนและวิถีชีวิตที่เรํงรีบ ดังนั้น “ความเร็วและสะดวก” จึงเป็นรูปแบบ
ของแนวโน๎มการบริโภคในอนาคต ได๎มีการคาดการณ์วําอาหารส าเร็จรูปขนาดบรรจุที่เหมาะสมส าหรับ 1-2 
คน และการปรุงไมํซับซ๎อนจะได๎รับความนิยมแทนที่อาหารชุดใหญํดังจะเห็นได๎วํามีการเพ่ิมขึ้นของบริการ
อาหารสํงถึงบ๎านและกลุํมอาหารแปรรูปแชํแข็งที่เน๎นความสะดวกสบายในการปรุงและบริโภคและมีอายุการ
เก็บรักษาทีน่าน  

ส าหรับอาหารพร๎อมบริโภคมีสํวนแบํงตลาดเป็นอันดับต๎นๆ โดยในปี 2558 มีมูลคํารวมถึง 80,000 
ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีที่ผํานมา และมีอัตราการเติบโตที่ร๎อยละ 6 ตํอปี โดยพบวําประเทศสหรัฐอเมริกามี
สํวนแบํงตลาดที่ใหญํที่สุด ในขณะที่กลุํมตลาดเกิดใหมํ ได๎แกํ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และ
ลาตินอเมริกาก็มีแนวโน๎มที่จะบริโภคอาหารประเภทดังกลําวเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่ท าให๎ผู๎บริโภคได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารที่งํายและรวดเร็วขึ้น ผู๎บริโภคจึงความต๎องการทดลองอาหารทางเลือกใหมํๆ (Alternative 
eating styles) ตามข๎อมูลขําวสารที่ได๎รับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งอาหารที่มีการปรับองค์ประกอบเพ่ือตอบสนอง
ตํอความต๎องการที่จ าเพาะของผู๎บริโภค เชํน อาหารปราศจากกลูเต๎น อาหารปราศจากนมโคหรือน้ าตาลแลค
โตส อาหารโปรตีนที่ไมํใชํเนื้อสัตว์ เป็นต๎น นอกจากนี้ ผู๎บริโภคยังมีแนวโน๎มที่จะเลือกซื้ออาหารที่ผลิตใน
ท๎องถิ่น อาหารอินทรีย์และอาหารที่มีลักษณะตามธรรมชาติที่ผํานกระบวนการน๎อยที่สุด และยังรวมถึงอาหาร
ที่ไมํใช๎วัตถุกันเสียหรือวัตถุเจือปนอาหาร พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสํวนประกอบที่ไมํเคยรู๎จักมากํอน โดย
พิจารณาจากรายละเอียดสํวนประกอบอาหารที่ฉลาก  

นอกจากอาหารทางเลือกแล๎ว ผู๎บริโภคยังมีแนวโน๎มที่จะพิจารณาอาหารควบคูํกับภาวะสุขภาพของ
ตัวเองมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความต๎องการอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการหรือให๎ผลดีตํอสุขภาพมากขึ้น เชํน 
การเพ่ิมผลไม๎ ผัก ถั่วหรือเมล็ดพืชตํางๆ ในอาหารส าเร็จรูป หรือการน าเสนอควบคูํกับอาหารปกติ อาหารที่มี
การปรับสูตรให๎มีคุณคําทางโภชนาการที่ดีข้ึน และผลิตภัณฑ์อาหารที่น าเสนอสารส าคัญ (active ingredient) 
ซึ่งแยกจากสํวนประกอบของอาหารเป็นจุดขาย  

1.7 ความสามารถในการแข่งขัน  
การจัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยโดย International Institute for 

Management Development (IMD) ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผํานมา (2548-2558) อันดับผลิตภาพ
ของประเทศไทยอยูํในต าแหนํงชํวง50 -56 โดยพบวําปี 2558ผลิตภาพภาคเกษตร การบริการและ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยอยูํในอันดับที่ 85, 53 และ 51 ตามล าดับ ซึ่งถือวําเป็นอันดับที่คํอนข๎างต่ า
เนื่องจากปัจจัยหลายด๎านที่มีผลตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยยังอยูํในระดับต่ า โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัจจัย
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด๎านการศึกษา รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐใน
ด๎านการบริหารและด๎านกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการด าเนินธุรกิจ  

เมื่อเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแขํงขันด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวํางประเทศไทย 
กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เชํน สิงคโปร์และมาเลเซีย พบวําประเทศไทยมีศักยภาพในการ
แขํงขันต่ ากวําสองประเทศดังกลําว และอันดับความสามารถในการแขํงขันด๎านผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยยังต่ ากวําประเทศคํูแขํงส าคัญ เชํน เกาหลีใต๎ สิงคโปร์ ไต๎หวัน มาเลเซีย ญี่ปุุน และฮํองกง 
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1.8 กฎและกติกาด้านการค้าระหว่างประเทศ 
กฎ ระเบียบและกติกาการค๎าระหวํางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา และหลายประเทศมี

แนวโน๎มใช๎นโยบายเศรษฐกิจหลายกรอบมาเป็นกฎและกติกาของประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในปัจจุบันมีการ
ขยายตัวของการเปิดเสรีทางการค๎าในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ท าให๎การค๎าและการลงทุนระหวํางประเทศมี
การแขํงขันที่รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งสังคมโลกมีการหลอมรวมเป็นสังคมเดียว มีการเคลื่อนย๎ายแรงงาน เงินทุน 
สินค๎าและบริการที่รวดเร็วคลํองตัวขึ้น ท าให๎หลายประเทศมีการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจในระดับตํางๆ เพ่ือลด
อุปสรรคทางการค๎า เชํน การรวมกลุํมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือเป็นโอกาสของไทยในการขยาย
ตลาดสินค๎าสํงออกและขยายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศในกลุํมอาเซียน อยํางไรก็ตาม แม๎วําจะ
มีการรวมกลุํมหรือเจรจาเขตการค๎าเสรีเพ่ือลดอุปสรรคการค๎าทางด๎านภาษี แตํปัจจุบันได๎เกิดมาตรการกีดกัน
ทางการค๎าในรูปแบบอ่ืนที่ไมํใชํมาตรการทางภาษีถูกน ามาใช๎มากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งสินค๎าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เชํน เงื่อนไขทางด๎านสิ่งแวดล๎อมและมนุษยธรรม ได๎ถูกหยิบยกมาเป็นเงื่อนไขในการ
น าเข๎าสินค๎านอกเหนือจากกฎระเบียบด๎านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค๎า  

1.9 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
   ระบบโลจิกติกส์มีความส าคัญในแงํของการเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหวํางขั้นตอนการผลิตและการ

บริโภค ชํวยให๎วงจรการผลิตและบริโภคเป็นไปโดยสมบูรณ์  โลจิสติกส์จึงเป็นเรื่องของการจัดการที่ควบคูํกัน
ไปกับการผลิต ที่สํงผลตํอคุณภาพสินค๎าและต๎นทุนการผลิต ซึ่งการแขํงขันในตลาดโลกนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ความรวดเร็วในการขนสํงและต๎นทุนที่ถูกลงเป็นปัจจัยส าคัญท าให๎เกิดความได๎ เปรียบ
เสียเปรียบแตํประเทศไทยยังมีต๎นทุนโลจิสติกส์ที่สูงอยูํ โดยมีต๎นทุนคําขนสํงสินค๎าเป็นองค์ประกอบใหญํที่สุด 
คิดเป็นร๎อยละ 52.8 ของต๎นทุนโลจิสติกส์รวม และในสํวนของสินค๎าเกษตรมีต๎นทุนโลจิสติกส์ตํอยอดขายคิด
เป็นร๎อยละ 34.47 โดยเป็นต๎นทุนขนสํงถึงร๎อยละ 15.25 (ข๎อมูลปี 2557) ซึ่งถือวําเป็นสัดสํวนที่มากเมื่อ
เทียบตํอยอดขาย ดังนั้น จึงต๎องเรํงแก๎ปัญหาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให๎มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความ
รํวมมือของหนํวยงานและองค์กรที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน  
         อยํางไรก็ตามมีการวิเคราะห์วําประเทศไทยมีข๎อได๎ เปรียบที่จะพัฒนาสูํการเป็นศูนย์กลางการค๎า

และโลจิสติกส์ของภูมิภาคเอเชียและเชื่อมตํอไปสูํภูมิภาคอ่ืนของโลก โดยประเทศไทยมีความได๎เปรียบ
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงค์โปร์ซึ่งเป็นคูํแขํงส าคัญในภูมิภาคเดียวกัน ในด๎านภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งใน
ต าแหนํงที่เป็นศูนย์กลางของเอเชีย และมีศักยภาพด๎านระบบการขนสํงทางอากาศและทางบกที่ดีกวํา 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังอยูํใกล๎กับประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดการค๎าที่มีศักยภาพ จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเป็น
ประตูการค๎าสูํจีนแผํนดินใหญํได๎มากกวําด๎วย      

1.10 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
องค์ความรู๎และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกมีมากขึ้น

อยํางก๎าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล๎อม 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ได๎ท าให๎รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจและการใช๎ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมาก
และรวดเร็ว ซึ่งจะท าให๎เกิดอุตสาหกรรม สินค๎าและบริการใหมํๆ ที่ผสมผสานการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลากหลายขึ้นเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมและความต๎องการของผู๎บริโภค เกิดตลาดรูปแบบใหมํซึ่งเป็นโอกาส
ทางการค๎า และการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตํเมื่อพิจารณาด๎านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในปัจจุบัน พบวํายังอยูํในล าดับที่ต่ าและการบริหารจัดการงานวิจัยยังขาด
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การบูรณาการให๎มีเอกภาพตั้งแตํระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหนํวยงานวิจัยหลัก ท าให๎ขาดความ
ชัดเจนของทิศทางการพัฒนาและเกิดความซ้ าซ๎อน และยังมีข๎อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็น
ผลให๎การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศมีความลําช๎า ตลอดจนการน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ยังมีน๎อย โดยกลุํมผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรราย
ยํอยยังขาดศักยภาพในการเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังพบวําขาดแคลนนัก
บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะท าหน๎าที่เชื่อมโยงระหวํางผู๎วิจัยและผู๎ใช๎ผลงาน รวมถึงการลงทุน
ของภาคเอกชนในการน างานวิจัยไปขยายผลเชิงพาณิชย์ยังอยูํในระดับต่ า และจากการจัดอันดับโครงสร๎าง
พ้ืนฐานด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย International Institute of Management Development 
ในปี 2559 ประเทศไทยอยูํในอันดับที่ 47 และ 42 จาก 61 ประเทศ ตามล าดับ ซึ่งถือวําอยูํในระดับต่ า
และเป็นจุดอํอน   

1.11 สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบตํอระบบอาหารของประเทศอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ใน

ระยะยาวมีการคาดการณ์วําจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติที่รุนแรง  เชํน ภาวะฝนแล๎ง
ยาวนานท าให๎การขาดแคลนน้ า อุทกภัย การระบาดของศัตรูพืช ที่สร๎างความเสียหายพ้ืนที่เพาะปลูกหรือ
ท าลายผลผลิตทางการเกษตร หรือท าให๎สภาพพ้ืนที่ไมํเหมาะสมตํอการเพาะปลูกสํงผลท าให๎ปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง อาจกํอให๎เกิดความไมํม่ันคงทางอาหาร  

ในอดีตที่ผํานมาประเทศไทยประสบปัญหาและได๎รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงที่
กระทบกับแหลํงผลิตอาหารมาเป็นระยะ เชํน ปัญหาน้ าทํวมฉับพลันในปี 2554 ท าให๎เกิดผลกระทบตํอพ้ืนที่
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นวงกว๎าง ปัญหาโรคแมลงระบาดรุนแรงในชํวงปี 2551-2553 ซึ่งท าความ
เสียหายแกํผลผลิตทางการเกษตรอยํางมาก และหากมองไปที่อนาคต ประเทศไทยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศที่
คาดวําจะได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 30 ปีข๎างหน๎า โดยมีความเสี่ยงอยูํใน
อันดับที่ 14 จาก 170 ประเทศ ตัวอยํางเชํน มีการคาดการณ์จากผลการศึกษาที่ระบุวําอุณหภูมิที่สูงขึ้น
มากกวํา 35 องศาเซลเซียส จะสํงผลตํอการผลิตข๎าวโดยท าให๎ชํอดอกเป็นหมันและมีละอองเกสรที่ผิดปกติ 
ผลผลิตและคุณภาพข๎าวจึงลดลง จากหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศโลกระหวํางประเทศ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ที่ได๎เผยแพรํ
อยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี 2533 ได๎รับการยอมรับวําโลกร๎อนขึ้นจริงและคาดการณ์วํา ในปี 2643 อุณหภูมิโลก
จะสูงขึ้น  1.4-5.8 องศาเซลเซียส และจะท าให๎น้ าทะเลสูงขึ้นประมาณ 0.9 เมตร เพราะการละลายของ
น้ าแข็งขั้วโลก ท าให๎เกิดภาวะน้ าทํวมบางแหํงและฝนแล๎งในบางประเทศ ท าให๎เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น 
ทั้งน้ าทํวม และภัยแล๎ง เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอยํางรุนแรงสํงผลกระทบตํอผู๎มีอาชีพประมงน้ ากรํอย  รวมทั้ง
สํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโตของพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะพืชอาหารนอกจาก
ผลกระทบตํอการผลิตอาหารโดยตรงแล๎ว ยังมีแนวโน๎มการใช๎ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
เงื่อนไขทางการค๎า เชํนน าประเด็นการปลํอยก๏าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขในการก าหนดมาตรฐานสินค๎า ซึ่งจะ
สํงผลกระทบตํอภาคการสํงออกของไทย  

บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกวําด๎วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจนขึ้นเมื่อ
ประเทศไทยได๎ลงนามรับรองข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความตก
ลงปารีส ในปี 2559 โดยประกาศเจตนารมณ์และก าหนดเปูาหมายของประเทศในการลดก๏าซเรือนกระจกให๎
ต่ ากวําระดับการปลํอยตามปกติร๎อยละ 20-25 ภายในปี 2573 จึงเป็นพันธกรณีที่ทุกภาคสํวนต๎องมีสํวน
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รํวมในการบรรลุเปูาหมายดังกลําว และจะเป็นแรงกดดันให๎ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภค
ให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน  

1.12 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
องค์การสหประชาชาติประเมินวํา ในชํวงปี 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุเนื่องจากการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรผู๎สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยในปี 2558 พบวํามีสัดสํวนประชากรโลกผู๎สูงอายุร๎อย
ละ 12.3 และคาดการณ์วําในปี 2563 จะเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 13.8 ส าหรับประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎างประชากรได๎เกิดข้ึนอยํางรวดเร็วในชํวง 3-4 ทศวรรษที่ผํานมาท าให๎ประเทศไทยเข๎าสูํการเป็นสังคม
ผู๎สูงอายุตั้งแตํประมาณปี 2543-2544 ซึ่งประชากรที่มีอายุ 60 ปี มีสัดสํวนมากกวําร๎อยละ 10 และจาก
ข๎อมูลสถิติประชากรได๎มีการคาดการณ์วําปี 2558-2573 ภาพรวมประเทศไทยจะอยูํในภาวะสังคมผู๎สูงวัย 
โดยประมาณการวําในปี 2573 จะมีจ านวนผู๎สูงอายุประมาณ 17 ล๎านคน ขณะที่วัยเด็กมีประมาณ 9 ล๎าน
คน ถือวําเป็นสังคมผู๎สูงอายุสมบูรณ์รองมาจากญี่ปุุนและจีน 

การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด๎านทั้งทางบวกและลบ เชํน กลุํมผู๎สูงอายุใน
ประเทศพัฒนาแล๎วจะต๎องการสินค๎าและบริการที่จ าเพาะมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งสินค๎าและบริการทาง
สุขภาพ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและนวัตกรรมใหมํๆเพ่ือตอบสนองตํอกลุํมผู๎ซื้อกลุํมนี้ แตํหาก
ภายในประเทศไมํมีการเตรียมการรับมือการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุที่ดีพอก็จะเกิดผลกระทบทางลบได๎ เชํน การ
ขาดแคลนแรงงาน เกิดปัญหาด๎านสาธารณสุข เป็นต๎น  

1.13 ภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการของประชาชน 
การส ารวจจ านวนของประชากรไทยที่ขาดสารอาหารของ FAO ในปี 2553 พบวํามีผู๎ขาดสารอาหาร

จ านวน 19.8 ล๎านคน จากนั้นลดลงเหลือ 6 และ 5 ล๎านคนในปี 2555 และ 2558 ตามล าดับ หรือคิดเป็น
สัดสํวนของประชากรที่ขาดสารอาหารร๎อยละ 8.9 และ 7.4 ตามล าดับ  

อยํางไรก็ตาม แม๎วําจะมีประชากรบางสํวนอยูํในภาวะทุพโภชนาการ แตํอีกด๎านหนึ่งกลับมีแนวโน๎ม
ภาวะโภชนาการเกินที่มากขึ้น รวมถึงการเกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรังท่ีเป็นผลจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมํถูกต๎อง
เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพในปัจจุบันที่มีแนวโน๎มทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต  ซึ่งจากข๎อมูลการส ารวจ
ภาวะสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ ครั้ง 5 (พ.ศ.2556-2558) แสดงให๎เห็นวําภาวะสุขภาพและโรคที่มีความ
ชุกเพ่ิมขึ้น ได๎แกํ ภาวะอ๎วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และแมทาบอลิซึมซินโดรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ เกิดจาก
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ไมํพึงประสงค์ โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมํเหมาะสมเป็นหนึ่งในปัจจัยกํอให๎
ความเสี่ยงสุขภาพดังกลําว ถึงแม๎วําประชาชนจะมีพฤติกรรมทางสุขภาพบางประการดีขึ้น เชํน การกินผักและ
ผลไม๎ได๎ตามข๎อแนะน า แตํเป็นการเพ่ิมข้ึนในจ านวนไมํมากนักเมือ่เปรียบเทียบจากการส ารวจครั้งที่ 4  

การเกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรังไมํเพียงแตํกระทบการใช๎ชีวิตอยํางมีสุขภาวะและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
แตํยังเป็นภัยคุกคามตํอเศรษฐกิจของประเทศด๎วย เนื่องจากภาระทางเศรษฐกิจของโรคไมํติดตํอเรื้อรังไมํ
เพียงแตํสัมพันธ์กับคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับการรักษาสุขภาพ แตํรวมไปถึงการเกิดขึ้นของคําใช๎จํายจากการ
ขาดงาน การสูญเสียผลผลิต ความพิการ การเกษียณกํอนวัยอันควร การเสียชีวิตกํอนวัยอันควร และคําใช๎จําย
จากการต๎องมีผู๎ดูแล 

1.14 การบริหารจัดการของภาครัฐในห่วงโซ่อาหาร 
การสนับสนุนหรือการเสริมสร๎างขีดความสามารถที่รัฐด าเนินการอยูํ ในหํวงโซํอาหารสํวนใหญํยัง

กระจัดกระจายไมํได๎มุํงผลลัพธ์เทําที่ควร มีหลายหนํวยงานรับผิดชอบ แตํไมํได๎บูรณาการตั้งแตํต๎นอยําง
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เพียงพอจึงท าให๎แตํละหนํวยงานตํางด าเนินงานตามแผนของตน โดยจะเห็นวําประเด็นการก าหนดผลงานและ
ตัวชี้วัดผลงานที่หนํวยงานตํางๆ ใช๎อยูํมีจ านวนมาก แตํยังขาดการจัดล าดับชั้น กํอน -หลังและความเป็นเหตุ
เป็นผลตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง   

การด าเนินการเพ่ือสร๎างความครอบคลุมในการพัฒนา พบวําในภาพรวมหลายหนํวยงานและหลาย
ประเด็นท าได๎ดี แตํยังมีหลายหนํวยงานในสํวนกลางที่พยายามด าเนินการเองในพ้ืนที่ อาจเป็นเพราะการขาด
แนวคิดในการถํายโอนงานให๎หนํวยงานในพื้นท่ีและท๎องถิ่น ซึ่งการที่หนํวยงานรัฐลงไปด าเนินการซึ่งมีข๎อจ ากัด
ด๎านบุคลากรและงบประมาณที่ไมํเพียงพอ การขยายผลการพัฒนาจึงท าได๎ช๎า ความเข๎าใจในแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาหํวงโซํการจัดการจึงมีความส าคัญยิ่ง  

การชํวยเหลือสนับสนุนทางการเงินในเชิงนโยบาย ภาครัฐท าได๎ดี สามารถสร๎างความครอบคลุมการ
สนับสนุนได๎พอสมควร แตํในทางปฏิบัติยังมีปัญหาที่ท าให๎บางกลุํมไมํได๎รับการสนับสนุนเทําที่ควร โดยการ
เสริมสร๎างขีดความสามารถด๎านเทคนิค มีจ านวนไมํน๎อยที่ให๎เฉพาะความรู๎และทักษะ แตํไมํได๎ให๎ปัจจัยเสริม
ความส าเร็จอื่นๆ ผู๎ที่ได๎รับการฝึกอบรมจึงน าความรู๎และทักษะไปใช๎ตํอยอดได๎ไมํมาก นอกจากนี้ การเสริมขีด
ความสามารถด๎านการจัดการ มีความพยายามของหนํวยงานตํางๆ ในการด าเนินการ แตํยังไมํสามารถสร๎าง
ความครอบคลุมได๎เพียงพอ การเสริมขีดความสามารถด๎านการรวมกลุํมเพื่อความเข๎มแข็ง มีหลายรูปแบบที่ดีมี
ประโยชน์แตํจ านวนการรวมกลุํมที่เข๎มแข็งยังมีไมํมากพอที่จะครอบคลุมชํวยเหลือผู๎ประกอบการที่ยังไมํ
เข๎มแข็ง 

ประเด็นการพัฒนาขดีความสามารถที่ไมํเป็นแบบองค์รวมซึ่งเป็นชํองวํางหลักของการพัฒนาที่แม๎วํา
หนํวยงานตํางๆ พยายามด าเนินการแก๎ไขปัญหา แตํการบูรณาการยังไมํครบองค์ประกอบของการท างานที่
ต๎องด าเนินการโดยหลายหนํวยงาน ยังมกีารด าเนินการเป็นแบบแยกสํวน ผิดจังหวะเวลา ไมํเกิดการเสริมพลัง 
จึงท าให๎ไมํเกิดผลลัพธ์ในชั้นปลายทางท่ีต๎องการ 

1.15 แผนและนโยบายระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้อง  
1.15.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)เป็นแผนแมํบทหลักของการพัฒนา

ประเทศให๎มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยจะเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพ่ือให๎
การก าหนดนโยบายหรือแผนแมํบทยุทธศาสตร์เฉพาะตํางๆ นั้น มีเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมุํง
บรรลุเปูาหมายแหํงชาติรํวมกัน     

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดวิสัยทัศน์วํา “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมุํง
หมายให๎คนไทยมีความสุขและตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร๎างรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล๎วและสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม และประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ 

1.15.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได๎
ถํายทอดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีดังกลําวมาสูํการปฏิบัติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้จึงเป็นแผนการ
เตรียมความพร๎อมและวางรากฐานของประเทศในทุกด๎านให๎รองรับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องไปตลอด 20 ปี 
โดยแปลงเป็นหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพบนฐานการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 



ฉบับแก๎ไขหลังประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วนัศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 

 

21 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยถูกก าหนดให้เป็นแผนรองรับในยุทธศาสตร์ที่ 3การ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอยํางยิ่งมีสํวนสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ข๎อที่ 1.2 สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แขํงขัน โดยสํงเสริมพัฒนานวัตกรรมในการสร๎างมูลคําและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สํงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพและเตรียมพร๎อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลักดันให๎สินค๎าเกษตรและอาหาร
ของไทยมีความโดดเดํนในด๎านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และเพ่ิมศักยภาพ
อุตสาหกรรมส าคัญไปสูํอุตสาหกรรมแหํงอนาคตและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

นอกจากนี้ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารยังมีสํวนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศด๎านอ่ืนด๎วย (ภาคผนวก 2) ที่ส าคัญได๎แกํ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยสนองตอบวัตถุประสงค์ด๎านการ
สํงเสริมให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชํวงชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยสนองตอบ
วัตถุประสงค์ด๎านการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให๎กลุํมประชากรที่มีรายได๎ต่ าสุดและด๎านการสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยสนองตอบ
วัตถุประสงค์ด๎านการรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช๎ประโยชน์อยํางยั่ง ยืนและเป็นธรรม การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบอยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการลดก๏าซเรือน
กระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยสนองตอบวัตถุประสงค์ด๎าน
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด๎านการขนสํงและการค๎า ให๎สามารถสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตให๎แกํประชน และด๎านการพัฒนา
อุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข๎าจากตํางประเทศและสร๎าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยสนองตอบ
วัตถุประสงค์ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับความสามารถด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก๎าวหน๎า ให๎สนับสนุนการสร๎างมูลคําของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย ด๎านการสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
และน าเทคโนโลยีไปใช๎ให๎กับเกษตรกรรายยํอย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม และ
ด๎านการบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎สามารถด าเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยสนองตอบวัตถุประสงค์ด๎านการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให๎ขยายตัวอยํางเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน และด๎านการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํให๎สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและการ
พัฒนาในพื้นที่อยํางยั่งยืน  

1.15.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2564)เป็น
แผนแมํบทด๎านความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือให๎หนํวยงานรัฐใช๎เป็นกรอบแนวทางด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ ซึ่ง
กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารมีสํวนสนองตอบตํอนโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารซ่ึงก าหนดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด๎านอาหารและ



ฉบับแก๎ไขหลังประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วนัศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 

 

22 
 

น้ า มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอยํางเพียงพอและยั่งยืน ประกอบด๎วยตัวชี้วัด 3 ข๎อ ได๎แกํ (1) มีระบบ
บริหารจัดการอาหารและน้ ากรณีฉุกเฉิน (2) ระบบปูองกัน แจ๎งเตือน ระงับยับยั้ง แก๎ไข ภัยคุกคามที่แฝงมา
ในอาหารและน้ ามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และ (3) พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ได๎แกํ  

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร๎างความม่ันคงทางอาหารและน้ าอยํางยั่งยืนด๎วยการมีกลไกกฎหมายและแผน
บริหารจัดการด๎านอาหารและน้ าเพ่ือความมั่นคงอยํางบูรณาการที่ครอบคลุมการมีคลังอาหารและน้ าส ารอง
กรณีฉุกเฉินตลอดจนเสริมสร๎างการเข๎าถึงแหลํงอาหารและน้ าของประชาชนตามความต๎องการขั้นพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต 

กลุยทธ์ที่ ๒ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบปูองกันเฝูาระวังแจ๎งเตือนระงับยับยั้งแก๎ไขสิ่งปนเปื้อนที่
อาจแฝงมาในอาหารและน้ าโดยบูรณาการระหวํางหนํวยงาน 

กลุยทธ์ที่ ๓ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรกรรมอยํางยั่งยืนตํอเกษตรกรและผู๎ประกอบการทางการเกษตร
ให๎เห็นผลในทางปฏิบัติโดยครอบคลุมทางด๎านการผลิตการตลาดมาตรฐานสินค๎าและแหลํงเงินทุนรวมถึงหํวง
โซํอุปทานเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่แหลํงผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเป็นภูมิคุ๎มกันรองรับวิกฤตการณ์ด๎านอาหาร 

กลุยทธ์ที่ ๔ สํงเสริมการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทาง
อาหารเพื่อสร๎างความเชื่อมั่นความปลอดภัยของอาหารควบคูํกับการรักษาหรือเพ่ิมคุณคําทางโภชนาการและ
เพ่ิมผลิตภาพรวมทั้งสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎อง 

กลุยทธ์ที่ ๕ จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทางอาหารและคุ๎มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทางอาหารสามารถแก๎ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์รวมถึงการกระจายการถือครองที่ดินของ
เกษตรกรอยํางเป็นธรรม 

1.15.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เป็นแผนแมํบทของโลกส าหรับการด าเนินงานที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 15 ปี ตั้งแตํปี 2015 (พ.ศ. 2558) ถึงปี 
2030 (พ.ศ. 2573) ประกอบไปด๎วย 17 เปูาหมาย (Goals) 169 เปูาประสงค์ (Targets) โดยเปูาหมาย
SDGs ที่เกี่ยวข๎องกับกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารโดยตรง ได๎แกํ เปูาหมายที่ 2 (Zero Hunger)  
ขจัดความหิวโหย บรรลุเปูาความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุนการท าเกษตรกรรมอยําง
ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable 
agriculture) และเปูาหมายที่ 12 สร๎างหลักประกันให๎มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
(Responsible Consumption and Production) และมีสํวนสนับสนุนการบรรลุเปูาหมาย SDGs อ่ืนด๎วย 
เชํน เปูาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบและทุกที่ (No Poverty) เปูาหมายที่ 8 สํงเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ๎างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณคําส าหรับทุกคน 
(Decent Work and Economic Growth) เปูาหมายที่ 9 สร๎างโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีความต๎านทานและ
ยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลง สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และสํงเสริมนวัตกรรม  
(Industry, Innovation and Infrastructure) เปูาหมายที่ 13 ด าเนินการอยํางเรํงดํวนเพ่ือตํอสู๎กับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ (Climate Action) และเปูาหมายที่ 15 ปกปูอง ฟ้ืนฟู และ
สํงเสริมการใช๎ระบบนิเวศบนบกอยํางยั่งยืน การบริหารจัดการปุาไม๎ที่ยั่งยืน การตํอต๎านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟ้ืนฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Life on Land) 
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2. ผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) 

การด าเนินงานที่ผํานมาภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2555-2559) ด๎วยวิสัยทัศน์ที่วํา “ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความมั่นคงด๎าน
อาหารอยํางยั่งยืน เพ่ือชาวไทยและชาวโลก” นั้น ถือเป็นชํวงการเปลี่ยนผํานการด าเนินงานจากเดิมคือแตํละ
หนํวยงานมีการด าเนินงานจ ากัดตามบทบาทหน๎าที่ของตนมาสูํการท างานอยํางบูรณาการภายใต๎กรอบ
ยุทธศาสตร์หลักเดียวกัน โดยมีความคืบหน๎าผลการด าเนินงานที่รวบรวมจากหนํวยงานตํางๆ เมื่อสิ้นสุดกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 สรุปได๎ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 3)  
 

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคงอาหาร  
ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคงอาหารมีหลักการเพ่ือให๎ประเทศไทยมีความมั่นคงด๎านอาหารอยํางยั่งยืน 

บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอยํางมีประสิทธิภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
ประกอบด๎วย 10 กลยุทธ์ ครอบคลุมตั้งแตํการบริหารจัดการฐานทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอาหารเพ่ือให๎
สามารถผลิตอาหารได๎อยํางมีคุณภาพเพียงพอและยั่งยืน การสํงเสริมภาคการผลิตที่มุํงเน๎นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพ้ืนที่เกษตรกรรมอยํางเหมาะสมตามแนวคิดเกษตรแมํนย าสูง (Precision Agriculture)ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให๎เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ควบคูํกับการพัฒนาเจ๎าหน๎าที่เป็น 
Smart Officer อีกทั้งมีการสํงเสริมการรวมกลุํมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและ
เชื่อมโยงตลาดกับการผลิตและการวิจัยพัฒนาโดยมีผลการด าเนินงานหรือโครงการส าคัญที่อยูํระหวําง
ด าเนินการในแตํละกลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร มีการจัดหาที่ดินท ากิน
มอบเอกสารสิทธิส.ป.ก. 4-01 ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ตามประกาศ
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 29 สิงหาคม 2558  

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการทรัพยากรน้ าและดินเพื่อการเกษตรและป่าชุมชน  มีการจัดหาแหลํงน้ าเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานโดยกํอสร๎างโครงการขนาดใหญํพัฒนาแหลํงน้ าในชุมชนมีการบริหารจัดการอยํางครบวงจร
กํอสร๎างแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทานปฏิบัติการฝนหลวงปรับปรุงฐานข๎อมูลทรัพยากรดินการปรับปรุง
บ ารุงดินในจังหวัดที่ได๎รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงานโครงการปรับโครงสร๎างสํงเสริมการเกษตรให๎
เป็นแปลงใหญํโดยยึดระบบการบริหารพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) จัดท า Road Map ยุทธศาสตร์สินค๎า
เกษตร 4 ชนิดได๎แกํข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์มันส าปะหลังอ๎อยโรงงานและปาล์มน้ ามัน 

กลยุทธ์ที4่ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหารด าเนินการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับ
สินค๎าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) เชํนเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตในเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท า
ปศุสัตว์โคเนื้อโคนมสุกรเป็นต๎นจัดหลักสูตรฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ให๎กับเกษตรกรเชํนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไรํอาหารสัตว์พืชท๎องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆตลอดจน
การสํงเสริมอาชีพเพ่ือเกษตรกรให๎มีรายได๎เสริมเพ่ือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตรและเพิ่มจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่สํงเสริมแหลํงเรียนรู๎
ของเกษตรกรต๎นแบบด๎านเกษตรผสมผสานและขยายผลไปสูํเกษตรกรรายอ่ืนสร๎างและพัฒนาเกษตรกรรุํน
ใหมํที่มีความรู๎ทั้งทางด๎านทฤษฎีและการปฏิบัติผํานกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลั ยประมง
และวิทยาลัยอาชีพตํางๆ 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือนคัดเลือกศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) จังหวัดละ 1 ศูนย์เพ่ือด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมและปฏิบัติด๎วยการถํายทอดความรู๎
เทคนิคการบริหารจัดการตํางๆมีศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎านโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งนิคม
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพ่ือให๎ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎และเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยํางยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 7ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารสนับสนุนการกระจาย
อาหารอยํางมีประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารโดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค๎าตลาดกลางโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ใน 77 จังหวัด 

กลยุทธ์ที่ 8สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในการรักษาความม่ันคง
ด้านอาหารพัฒนาเกษตรแบบพันธสัญญา(Contract Farming) ในกลุํมพ้ืนที่จังหวัดชายแดนการประกันภัย
พืช (Crop Insurance) ข๎าวโพดข๎าวโคนม 

กลยุทธ์ที่ 9 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหารสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนาด๎านการผลิตและการตลาดเชิงบูรณาการโดยการใช๎องค์ความรู๎ในการเพ่ิมมูลคําตลอดหํวงโซํกา รผลิต
จนถึงการตลาดในพืชที่มีศักยภาพในการแขํงขันพืชทางเลือกใหมํในการสร๎างรายได๎หลักให๎แกํชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 10 จัดระบบเพื่อรองรับความม่ันคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
จัดเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด๎านการเกษตรเพ่ือสามารถชํวยเหลื อเกษตรกรและ
ประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากภัยพิบัติด๎านการเกษตรและในปี 2556-2557 ได๎ให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยจากพายุไต๎ฝุุนไหํเยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์โดยบริจาคข๎าวผํานองค์กรส ารองข๎าวฉุกเฉินอาเซียน
บวกสาม (APTERR) จ านวน 5,000 ตัน 

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
ยุทธศาสตร์ด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีหลักการคือเพ่ือดูแลคุณภาพและความปลอดภัย

อาหารในหํวงโซํอาหารโดยมีเปูาหมายสูงสุดคือการค๎ุมครองผู๎บริโภคและสํงเสริมการค๎าทั้งในและตํางประเทศ
และเป็นพ้ืนฐานของการแก๎ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผู๎ที่ เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์ 
ครอบคลุมด๎านการสํงเสริมงานมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาสินค๎าเกษตรขั้นต๎น การ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของการผลิตในระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรม การสํงเสริมการค๎าและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ของประเทศ 

ผลการด าเนินงานส าคัญ ได๎แกํ มาตรการการจัดการผักและผลไม๎สดปลอดภัยโดยให๎มีมาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการสํงเสริมเพ่ือให๎ผักและผลไม๎มีคุณภาพและความปลอดภัยด๎วยการผลักดันให๎เกิดระบบ
ผลิตผักและผลไม๎ที่มาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี (GAP/GMP) ทั้งในระดับฟาร์มและการ
แปรรูปเบื้องต๎นอีกทั้งมีระบบตามสอบย๎อนกลับ (Traceability) และขณะนี้อยูํระหวํางการบูรณการงาน
ระหวํางกระทรวงเพ่ือจัดท าระบบการเฝูาระวังสารพิษตกค๎างระดับประเทศในรูปแบบ National Monitoring 
Programmeนอกจากนี้ ยังมีการจัดท าข๎อเสนอการจัดการความปลอดภัยสารเคมีทางการเกษตร  รวมทั้งได๎
วางโครงสร๎างและทดลองด าเนินงานหนํวยประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย  
(Thailand Risk Assessment Centre: TRAC) เกิดกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่รองรับงานด๎านความ
ปลอดภัยอาหารของประเทศเพ่ือสนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งในการควบคุมความปลอดภัยของอาหารของ
ประเทศตํอไป  
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2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา  
ยุทธศาสตร์ด๎านอาหารศึกษามีหลักการคือ เน๎นกระบวนการสํงเสริมพัฒนา และวิจัยเพ่ือให๎เกิด

ความรู๎ ความตระหนักในการใช๎ทรัพยากรเพ่ือผลิต และกระจายอาหารในหํวงโซํอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารโดยก าหนด 9 ประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนได๎แกํ  

(1) มาตรฐานและเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เก่ียวข๎อง 
(2) การจัดท าข๎อปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามวัย (FBDGs)  
(3) อาหารและโภชนาการศึกษาและการก าหนดอาหารตามวัย 
(4) สํงเสริมการบริโภคพืชผักผลไม๎ 
(5) การลดหวานมันเค็มในอาหาร 
(6) รูปแบบการด าเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
(7) รูปแบบการด าเนินงานโภชนาการในพ้ืนที่และชุมชน 
(8) ระบบการเฝูาระวังและส ารวจภาวะโภชนาการและโรคที่เก่ียวข๎อง 
(9) การบริหารจัดการด๎านอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤติ 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญคือการพัฒนาและสํงเสริมการใช๎สัญลักษณ์โภชนาการอยํางงํายซึ่งมี

เปูาหมายคือสร๎างเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อยํางงํายบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือให๎ผู๎บริโภคใช๎ใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณคําโภชนาการที่เหมาะสมะ รวมถึงระบบการบริหารจัดการสัญลักษณ์
ดังกลําวเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุด ขณะนี้ ได๎มีการประกาศเป็นกฎหมายวําด๎วยการใช๎
สัญลักษณ์โภชนาการอยํางงํายและหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการแสดงแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์สมัครใจและเป็นแรงจูงใจให๎ผู๎ประกอบการผลิตอาหารท่ีมีคุณคําทางโภชนาการท่ีดีไมํเพิ่มความเสี่ยง
ของการเป็นโรคไมํติดตํอเรื้อรัง  

นอกจากนี้ องค์กรท่ีเกี่ยวข๎องกับการสนับสนุนการวิจัย เชํน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
(วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ก็
ได๎น ากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไปใช๎ก าหนดกรอบและทิศทางการวิจัยอีกด๎วย  

2.4 ทิศทางการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
คณะกรรมการอาหารแหํงชาติมีความมํุงมั่นพัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง จึงได๎มีโครงการศึกษา

ทบทวนรูปแบบการด าเนินงานขับเคลื่อนในประเด็นยุทธศาสตร์ตํางๆ ที่ผํานมา และจัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ในระยะถัดไป1 ซึ่งจากการศึกษามีประเด็นที่เป็นโอกาสของการพัฒนา สรุปได๎ดังนี้    

 การสนับสนุนหรือการเสริมสร๎างขีดความสามารถที่รัฐด าเนินการอยูํ สํวนใหญํยังกระจัด
กระจายไมํได๎มุํงผลลัพธ์เทําที่ควร ซึ่งการด าเนินงานในด๎านตํางๆ มีหลายหนํวยงานรับผิดชอบ แตํไมํได๎บูรณา
การตั้งแตํต๎นอยํางเพียงพอ ท าให๎แตํละหนํวยงานตํางด าเนินงานตามแผนของตนเพียงอยํางเดียว  

 การด าเนินการเพ่ือสร๎างความครอบคลุมในการพัฒนา หลายหนํวยงานและหลายประเด็น
ด าเนินการได๎ดี แตํยังมีหลายหนํวยงานจากสํวนกลางพยายามด าเนินการเองในพ้ืนที่ อาจเป็นเพราะการขาด
แนวคิดในการถํายโอนงานให๎หนํวยงานในพื้นท่ีและท๎องถิ่น  

                                           
1มานิตย์ ประพันธ์ศิลป์, สุวารี เตียงพิทักษ์ และสุทธิรักษ์ จรรยานิทัศน์.  การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร๎างขีดความสามารถของ
ภาคชุมชน และภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์ เพ่ือการจัดการด๎านอาหารแบบองค์รวมที่มุํงผลปลายทางอยํางยั่งยืน. รายงานเสนอ
ตํอคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ธันวาคม 2558. 
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 การชํวยเหลือสนับสนุนทางการเงินในเชิงนโยบาย ภาครัฐท าได๎ดี โดยสามารถสร๎างความ
ครอบคลุมการสนับสนุน แตํในทางปฏิบัติยังมีปัญหาที่ท าให๎บางกลุํมไมํได๎รับการสนับสนุนเทําที่ควร 

 การเสริมสร๎างขีดความสามารถด๎านเทคนิค มีจ านวนไมํน๎อยที่ให๎เฉพาะความรู๎และทักษะ แตํ
ไมํได๎ให๎ปัจจัยเสริมความส าเร็จอ่ืนๆ ซึ่งผู๎ที่ได๎รับการฝึกอบรมจึงน าความรู๎และทักษะไปใช๎ตํอยอดได๎ไมํมาก 

 การเสริมขีดความสามารถด๎านการจัดการให๎หนํวยจัดการระดับตํางๆ พบวํามีความพยายาม
ของหนํวยงานตํางๆในการด าเนินการ แตํยังไมํสามารถสร๎างความครอบคลุมได๎เพียงพอ 

 การเสริมขีดความสามารถด๎านการรวมกลุํมเพ่ือความเข๎มแข็ง มีหลายรูปแบบที่ดีมีประโยชน์ 
แตํจ านวนการรวมกลุํมที่เข๎มแข็งยังมีไมํมากพอท่ีจะครอบคลุมชํวยเหลือผู๎ประกอบการที่ยังไมํเข๎มแข็ง 

จากผลการศึกษามีข๎อสังเกตในประเด็นตํางๆ ได๎แกํ  
1) ประเด็นผลและตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลงานที่หนํวยงานตํางๆใช๎อยูํมีจ านวนมาก ควรมีการ

จัดล าดับชั้นกํอน/หลัง และพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง  
2) ประเด็นการสร้างความครอบคลุมพ้ืนที่ การที่หนํวยงานรัฐจากสํวนกลางลงไปด าเนินการ

ในพ้ืนที่ซึ่งมีข๎อจ ากัดด๎านบุคลากรและงบประมาณที่ไมํเพียงพอ ท าให๎การขยายผลการพัฒนาท าได๎ช๎า ซึ่ง
สะท๎อนวําความเข๎าใจในแนวคิดเรื่องการพัฒนาหํวงโซํการจัดการจึงมีความส าคัญยิ่ง 

3) ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถที่ไม่เป็นแบบองค์รวม ซึ่งเป็นชํองวํางหลักของการ
พัฒนาที่หนํวยงานตํางๆพยายามท ากันอยูํ แตํการบูรณาการยังไมํครบองค์ประกอบของการท างานที่ต๎อง
ด าเนินการโดยหลายหนํวยงาน การด าเนินการเป็นแบบแยกสํวน ผิดจังหวะเวลา ไมํเกิดการเสริมพลัง จึงท าให๎
ไมํเกิดผลลัพธ์ในชั้นปลายทางท่ีต๎องการ 

 กรอบงานในภาพรวมที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรใช๎ในการวางแผนปฏิบัติการเพ่ือเน๎นให๎เกิด
ความครอบคลุมจังหวัดและท๎องถิ่นซึ่งเป็นจุดประสานการพัฒนา คือควรมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาในประเด็นที่สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ และหนํวยงานรัฐในสํวนกลางควรมีการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เอ้ือตํอการด าเนินการของจังหวัดและท๎องถิ่น 

 จากการศึกษามีข๎อเสนอแนะวํา หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นหนํวยก ากับ
ทิศทางและนโยบายของชาติ เชํน คณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ควรสํงเสริมให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีความรู๎
และทักษะในการวางแผนและด าเนินการการติดตามประเมินผลแบบมุํงผลลัพธ์ และการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาหํวงโซํการจัดการและการรํวมมือประสานการท างานแบบมีผลกระทบจากการรวม
พลังและท างานโดยหลักสหภาคี (Collective Impacts และ Partnership Principles) 

ดังนั้นการด าเนินงานการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ ในระยะตํอไปจึงมีการแตํงตั้งกรรมการ
เฉพาะเรื่องชุดที่ 4 ด๎านการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งเป็นผู๎ประสานความรํวมมือผู๎ มีสํวนเกี่ยวข๎องภายใต๎ยุทธศาสตร์ อีกทั้งก ากับทิศทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศให๎มุํงสูํเปูาหมายเดียวกันให๎เกิด 
Collective Impact ตลอดจนสร๎างพ้ืนที่ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวํางภาคีเครือขํายตํางๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาชน เพ่ือให๎เกิดการประสานความรํวมมือระหวํางภาคสํวนตํางๆ ในการ
ด าเนินงานมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

************************* 
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การวิเคราะห์ SWOT 
------------------ 

การประเมินสภาพแวดล๎อมการพัฒนาในระบบอาหารของประเทศนั้นได๎พิจารณาปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในมิติตํางๆ เชิงบวกและเชิงลบ ครอบคลุมมิติด๎านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่มีผลตํอระบบอาหารของประเทศทั้งมิติด๎านอาหารครอบคลุมด๎านความ
มั่นคงอาหาร ด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ด๎านอาหารศึกษาและด๎านการบริหารจัดการตลอดหํวง
โซํอาหารซึ่งจะท าให๎สามารถวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอํอน  โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) เพ่ือ
ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยได๎อยํางเหมาะสม 

จุดแข็ง 
(1) มีความสามารถและศักยภาพในการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเพ่ือบริโภคภายในประเทศและ

สํงออกได๎อยํางตํอเนื่อง 
(2) มีฐานทรัพยากรการผลิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมด๎านการเกษตรและอาหารมายาวนาน ท า

ให๎อาหารไทยมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและบริโภคอยํางแพรํหลายในระดับนานาชาติ 
(3)  มีความม่ันคงด๎านอาหารและโภชนาการ สามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยูํในเกณฑ์ดี 
(4)  มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และมีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่เกื้อหนุนให๎เป็นศูนย์กลางด๎านการผลิต การค๎าและการ

บริการด๎านอาหาร ทั้งในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
(5)  มีการพัฒนาการผลิตอาหารอยํางตํอเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตอาหารคุณภาพพรีเมียมและมี

คุณคําทางโภชนาการตามความต๎องการของผู๎ซื้อและผู๎บริโภค 
(6) มีมาตรการและกลไกการสํงเสริมและเกื้อหนุนให๎กระบวนการผลิต การตลาดและการบริการสามารถ

พัฒนาดีขึ้นได๎อยํางตํอเนื่อง 

จุดอ่อน 
(1) เกษตรกรและผู๎ประกอบการรายยํอยขาดการรวมกลุํมที่เข๎มแข็งและยั่งยืนอีกทั้งยังต๎องการความรู๎ 

ข๎อมูลและเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูป การตลาดและการบริการอาหารที่มีความปลอดภัยและ
คุณภาพสูง 

(2) ฐานทรัพยากรการผลิตอาหารเสื่อมโทรม และมีปริมาณลดลงจากการถูกน าไปใช๎เพ่ือการอ่ืน อีกทั้งมี
การผูกขาดปัจจัยการผลิต 

(3) ต๎นทุนการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารสูงมีการสูญเสียตลอดหํวงโซํอาหารทั้งการผลิตและการบริโภค
ในปริมาณมาก และระบบโลจิสติกส์ในหํวงโซํอาหารรวมถึงกิจการรวบรวมคัดแยกหรือแปรรูป
เบื้องต๎นยังขาดประสิทธิภาพ 

(4) มีข๎อจ ากัดในการน าผลการวิจัยและพัฒนาไปขยายผลเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ในหํวงโซํอาหารอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

(5) ยังขาดเอกภาพและการบูรณาการของหนํวยงานและภาคีที่เก่ียวข๎องในการบริหารจัดการ ด๎านอาหาร
อยํางเป็นระบบ ทั้งสํวนกลาง ระดับชุมชนและท๎องถิ่น 

(6) กฎหมายและโครงสร๎างองค์กรภาครัฐขาดความยืดหยุํน ยากตํอการปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี สังคมและการค๎า 
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(7) ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มี คุณภาพ ปลอดภัยและมี
คุณคําทางโภชนาการ จึงกํอให๎เกิดโรคที่เกิดจากอาหาร และมีการเพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็วและรุนแรงของ
โรคไมํติดตํอเรื้อรัง  

โอกาส 
(1) การเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางและผู๎สูงอายุท าให๎มีความต๎องการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมี

คุณคําทางโภชนาการเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่องทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
(2) อาหารมีศักยภาพทางด๎านการตลาดสูงทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมํ และจะมีความต๎องการเพ่ิมขึ้นเมื่อ

เกิดภาวะวิกฤตและภัยพิบัติในภูมิภาคตํางๆ 
(3) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นแหลํงผลิตอาหารที่ส าคัญของภูมิภาคและของโลกมายาวนาน จึงมี

โอกาสสูงที่จะเพ่ิมรายได๎ให๎แกํเกษตรกรและผู๎เกี่ยวข๎องในหํวงโซํอาหาร รวมถึงการบริการด๎านอาหาร
การทํองเที่ยวและวัฒนธรรม 

(4) ที่ตั้งของประเทศไทยเอ้ืออ านวยตํอการผลิต การค๎า การทํองเที่ยวและการบริการด๎านอาหาร 
(5) มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํๆ ซึ่งรวมถึงระบบโลจิสติกส์ ระบบดิจิตอลและการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร๎างโอกาสในการด าเนินงานในหํวงโซํทั้งการผลิต การ
กระจาย การค๎าและการบริการด๎านอาหาร 

ภัยคุกคาม 
(1) ขาดแรงงานในภาคการเกษตรและเกษตรกรมีแนวโน๎มอายุมากขึ้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมไมํเป็น

ที่นิยมและจูงใจ นอกจากนี้เกษตรกรสํวนใหญํยังยากจนและประสบภาวะหนี้สิน  
(2) มีภัยคุกคามใหมํๆ ที่มีผลตํอการเกษตรและอาหาร และการค๎า เชํน ภาวะโลกร๎อน ภัยพิบัติ โรคอุบัติ

ใหมํของสัตว์สูํมนุษย์ การเกิดเชื้อดื้อยาต๎านจุลชีพ รวมทั้งการกํอการร๎ายทางชีวภาพโดยใช๎อาหาร   
(3) ขาดความสมดุลในการผลิตอาหารคน อาหารสัตว์ และผลิตผลเกษตรอื่นๆ เชํน ยางพารา พืชพลังงาน 

ซึ่งสํงผลกระทบตํอความมั่นคงด๎านอาหาร  
(4) มีการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีจากภายนอกประเทศ ซึ่งรวมถึงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย 

สารเคมีทางการเกษตร วัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์บางชนิด 
(5) มีภัยคุกคามจากการลงทุนที่ขาดความรับผิดชอบ ท าให๎เกิดการผูกขาดและไมํเป็นธรรมตํอเกษตรกร 

ผู๎บริโภคภายในประเทศและผลประโยชน์ของชาติ 
(6) ราคาอาหารในตลาดโลกมีความผันผวนสูงสํงผลตํอรายได๎ของเกษตรกรและอุตสาหกรรมตํอเนื่อง 

รวมถึงความสามารถในการเข๎าถึงอาหารของประชาชน 
(7) มีมาตรการที่เป็นอุปสรรคตํอการค๎าอาหารระหวํางประเทศเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากมาตรการด๎าน

คุณภาพและความปลอดภัย เชํน ด๎านสิ่งแวดล๎อม ด๎านแรงงาน ด๎านสวัสดิภาพสัตว์ 
(8) มีการแขํงขันการค๎าและการตลาดอาหารที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องราคา การค๎าเฉพาะกลุํมและ

การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายและซับซ๎อนขึ้น 
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สรุปประเด็นท้าทายเพ่ือการพัฒนา 
-------------------------------- 

การพัฒนาในหํวงโซํอาหารของประเทศที่ผํานมากํอให๎เกิดความก๎าวหน๎าในหลายด๎าน สํงผลให๎
ประเทศไทยได๎รับการยอมรับวําเป็นประเทศผู๎ผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของโลกและมีสํวนส าคัญใน
การสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศ  จากการทบทวนสถานการณ์และแนวโน๎มด๎านอาหารของประเทศ รวมทั้งผล
การด าเนินงานของหนํวยงานตํางๆ ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับแรก ข๎อเสนอแนะจากภาคสํวนตํางๆที่
เกี่ยวข๎อง พบประเด็นท๎าทายส าคัญที่อาจมีผลกระทบในหํวงโซํอาหารในอนาคต ซึ่งต๎องมีการก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์บริหารจัดการอยํางเหมาะสม เพ่ือให๎ประเทศมีการพัฒนาอยํางยั่งยืนและมั่นคง 

 
1. ประเด็นท้าทายด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

แม๎วําประเทศไทยจะมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและเป็นปัจจัยการผลิตส าคัญ แตํมี
แนวโน๎มเสื่อมโทรมและมีปริมาณที่ลดลง เนื่องจากการใช๎ประโยชน์เกินกวําศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบ
นิเวศและการเติบโตของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจอยํางรวดเร็วการที่ประเทศต๎องรักษาสถานะความมั่นคงทาง
อาหารให๎ได๎ภายใต๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดจึงเป็นความท๎าทายส าคัญประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปัญหา
การครอบครอง เข๎าถึงและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ไมํเป็นธรรมอันกํอให๎เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าดังนั้น 
จึงต๎องมีการบริหารจัดการการใช๎ประโยชน์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยการผลิต และโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ภายในประเทศให๎มีความสมดุลและยั่งยืน รวมถึงกระจายความเสี่ยงของแหลํงอาหารส ารองและปัจจัยการ
ผลิตตํางๆ เพื่อการรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนของความม่ันคงอาหารของประเทศ 

 
2. ประเด็นท้าทายด้านทรัพยากรมนุษย์  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนระบบอาหารไปสูํเปูาหมาย ซึ่งเกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการรายยํอยถือเป็นบุคคลากรในภาคการผลิตที่มีจ านวนมากที่สุดและมีสํวนส าคัญอยํางยิ่งในการ
ขับเคลื่อนระบบการผลิตของประเทศ หากแตํสํวนใหญํยังขาดแคลนความรู๎ การเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ข๎อมูล
และปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นข๎อจ ากัดในการพัฒนายกระดับการผลิตให๎ได๎อาหารที่มีมาตรฐานทั้งคุณภาพและ
ความปลอดภัย และยังขาดทักษะด๎านการตลาด จึงท าให๎เกษตรกรสํวนใหญํยังยากจนและประสบภาวะหนี้สิน 
ซึ่งน าไปสูํปัญหาด๎านอื่นที่เป็นผลกระทบตํอเนื่องกัน เชํน ความไมํมั่นคงในรายได๎ การเคลื่อนย๎ายแรงงานจาก
ภาคเกษตรไปสูํอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรกรรมไปท าประโยชน์อยํางอ่ืน ปัญหาคุณภาพชีวิต
และความเหลื่อมล้ า ดังนั้น จึงต๎องมีการให๎ความรู๎และพัฒนาผู๎ผลิตทุกระดับให๎สามารถผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย มีคุณคําทางโภชนาการและมีมูลคําสูง ควบคูํกับการสํงเสริมการรวมกลุํมของภาคสํวนตํางๆ 
โดยเฉพาะกลุํมเกษตรกรและผู๎แปรรูปอาหารรายยํอยให๎มีความเข๎มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และต๎องมีการ
สร๎างระบบการค๎าและกระจายรายได๎ที่เป็นธรรม  

 
3. ประเด็นท้าทายด้านผู้บริโภค 

ผู๎บริโภคบางสํวนยังขาดความตระหนักในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงไมํเกิด
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมและเมื่อรํวมกับปัจจัยเสี่ยงด๎านอ่ืน เชํน ขาดกิจกรรมทางกาย จึงมีแนวโน๎ม
เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการมากขึ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งภาวะโภชนาการเกินและการเกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง
ตํางๆนอกจากนี้ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงวัยจะสํงผลตํอรูปแบบการด าเนินชีวิตและอาจต๎องมีการพัฒนาอาหารชนิด
ใหมํหรือนวัตกรรมด๎านอาหารเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงต๎องมี
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มาตรการให๎ข๎อมูลความรู๎และพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค โดยอาศัยชํองทางการสื่อสารตํางๆ ที่มีในปัจจุบันใน
การกระจายความรู๎ เพ่ือสร๎างความตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกต๎อง ควบคูํกับสร๎างทางเลือกให๎ผู๎บริโภคใน
การเข๎าถึงอาหารเพื่อสุขภาวะ  

 
4. ประเด็นท้าทายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร 

ประเทศไทยมีความหลากหลายของฐานการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารที่มีความแข็งแกรํงระดับโลก ซึ่ง
ประเด็นด๎านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรและอาหารยังคงเป็นปัญหา
ส าคัญ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปนเปื้อนอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งโดยตั้งใจและไมํตั้งใจ ซึ่งไมํเพียงสํงผลกระทบ
โดยตรงตํอสุขภาพของผู๎บริโภค แตํยังสํงผลกระทบตํอการค๎าและภาพลักษณ์ของประเทศด๎วย นอกจากนี้ ใน
ปัจจุบัน ตลาดโลกมีความต๎องการอาหารที่มีคุณภาพที่จ าเพาะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสในการสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประเทศ อยํางไรก็ตาม สินค๎าเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยสํวนใหญํยังไมํใชํผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําสูงหรือมี
คุณภาพที่จ าเพาะตํอกลุํมผู๎ซื้อกลุํมตํางๆ ท าให๎เสียโอกาสทางธุรกิจ  ดังนั้น ควรมีการสํงเสริมยกระดับการผลิต
สินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐานตลอดทั้งหํวงโซํการผลิต เพ่ือให๎ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและ
คุณภาพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดระดับตํางๆ โดยเน๎นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมูลคําสูงและการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ  

 
5. ประเด็นท้าทายด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมในภาคการผลิต 

ภาคการผลิตของไทยมีการสั่งสมองค์ความรู๎และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาอยํางตํอเนื่อง แตํการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศยังถือวําลําช๎า ไมํทันตํอพัฒนาการของโลก 
ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช๎ในการผลิตเชิงพาณิชย์น๎อย อีกทั้งโครงสร๎างพ้ืนฐานตํ างๆ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไมํพร๎อมและเพียงพอส าหรับการผลิตสมัยใหมํทั้งภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะอยํางยิ่งเกษตรกรรายยํอย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมที่มีข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภาพของไทยจึงอยูํในระดับต่ า มี
ต๎นทุนการผลิตสูงและผลผลิตไมํมีมูลคําเพ่ิมตามที่ควร  ดังนั้น จึงควรมีมาตรการเสริมสร๎างศักยภาพฐานการ
ผลิตเดิมที่ไปสูํการผลิตที่ใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงขึ้น รวมทั้งควรมีการบริหารจัดการงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎เกิดการเชื่อมโยงระหวํางนักวิจัยและผู๎ใช๎ประโยชน์จากผลการวิจัยทุกระดับ  

 
6. ประเด็นท้าทายด้านการสื่อสารและการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  

การติดตํอสื่อสารที่ไร๎พรมแดนในปัจจุบันท าให๎เกิดการเลื่อนไหลของข๎อมูลขําวสารและกระแสวัฒนธรรม
โลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น การเกิดขึ้นของการตลาดรูปแบบใหมํที่เน๎นความเร็วและเข๎าถึง
ประชาชนได๎งํายในวงกว๎าง ซึ่งมีผลกระทบทางบวกคือประชาชนจะเข๎าถึงข๎อมูลความรู๎และตลาดได๎อยํางไร๎
ขีดจ ากัด และอาจสํงผลกระทบทางลบจากการเปิดรับกระแสบริโภคอยํางเสรีหากภูมิคุ๎มกันของประชาชนยัง
ไมํเข๎มแข็งพอ จะสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค รวมทั้งสุํมเสี่ยงกํอให๎เกิดความเสี่ยง
ตํอการสูญเสียคุณคําทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย  ดังนั้น จึงต๎องการมาตรการสํงเสริมและการก ากับดู แลที่
สมดุลไมํให๎กํอให๎เกิดการปิดกั้นการรับข๎อมูลขําวสารอันอาจท าให๎ประเทศสูญเสียโอกาสในการใช๎เทคโนโลยี
และความก๎าวหน๎าทางวิทยาการตํางๆ ขณะเดียวกันต๎องให๎ความส าคัญกับการติดอาวุธทางปัญญาให๎กับ
ประชาชน ให๎สามารถเลือกรับและใช๎ข๎อมูลขําวสารได๎อยํางเหมาะสม พร๎อมกับต๎องค านึงถึงการรักษาคุณคํา
ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติ 
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7. ประเด็นท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยํางรุนแรง เชํน อุณหภูมิโลกร๎อนขึ้น ภาวะฝนแล๎ง การเกิดพายุและ
อุทกภัย และความไมํแนํนอนของฤดูกาล จะสํงผลกระทบตํอการผลิตอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ๎อม รวมถึง
อาจกํอให๎เกิดภัยคุกคามใหมํๆ ที่มีผลตํอการเกษตรและอาหารและสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ประเทศไทย
จะต๎องมีแผนการรับมือและปรับตัวรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แตํในขณะเดียวกันควรแสวงหาโอกาสภายใน
ความเสี่ยงเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ของชาติ 

 
8.ประเด็นท้าทายด้านธรรมาภิบาล 

การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า สาเหตุสํวนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง
รวมศูนย์การบริหารงานไว๎ที่สํวนกลางมากกวํากระจายสูํพ้ืนที่ปฏิบัติ และการถํายโอนภารกิจให๎กับท๎องถิ่นยัง
ไมํประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาใหญํในหนํวยงานภาครัฐคือการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
ระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล ไมํตอบสนองตํอประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีสํวนสร๎างความไมํ
เป็นธรรมในสังคมและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศทุกด๎าน ดังนั้น จึงต๎องมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได๎ กระจายอ านาจและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมี
สํวนรํวม โดยเฉพาะอยํางยิ่งหนํวยปฏิบัติในพ้ืนที่และประชาชน   
 
9. ประเด็นท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย SDGs 

ประเทศไทยได๎ลงมติรับรองเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
Goals (SDGs) ภายใต๎ความรํวมมือขององค์การสหประชาชาติ เป็นวาระการพัฒนาของโลกที่จะต๎องบรรลุ
เปูาหมายภายในปี 2559-2573 จะเป็นแรงผลักในหํวงโซํการผลิตในอนาคต ซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม  

SDGs ประกอบด๎วยเปูาหมาย 17 ข๎อ และเปูาประสงค์ 167 ข๎อ ซึ่งนับเป็นภูมิทัศน์ใหมํที่จะสร๎าง
แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งท าให๎การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล๎อมตํางๆ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กรภาคเอกชนและรัฐ ต๎องปรับตัวเพ่ือก๎าวไปสูํความ
ยั่งยืนมากยิ่งข้ึน และประเทศไทยก็ต๎องน าเอา SDGs มาใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
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กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2560-2579) 

 

1. วิสัยทัศน์ 
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย 
และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลกอย่างย่ังยืน” 

2. วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานทรัพยากรในการผลิตอาหารของประเทศให๎เกิดประโยชน์ทาง

ความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนาการ ชํวยในการสํงเสริมเศรษฐกิจการทํองเที่ยว วัฒนธรรม การค๎า และ
ธ ารงสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  

(2) เพ่ือให๎อาหารที่ผลิตทุกระดับตั้งแตํระดับครัวเรือน ชุมชน ท๎องถิ่น และอุตสาหกรรมมีความเพียงพอ มี
มูลคําเพ่ิม มีคุณภาพ ปลอดภัยและคุณคําทางโภชนาการเพ่ือสุขภาพของผู๎บริโภคและความเข๎มแข็งทาง
การค๎ายุคใหมํ  

(3) เพ่ือเสริมสร๎างองค์ความรู๎ตลอดหํวงโซํอาหาร โดยกระบวนการศึกษาวิจัยและเผยแพรํเพ่ือใช๎ประโยชน์
อยํางมีประสิทธิภาพ 

(4) เพ่ือเป็นกลไกในการรวมพลังของภาคีเครือขํายและยุทธศาสตร์ด๎านอาหารที่หลากหลาย ให๎เชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด๎านอาหารอยํางมีเอกภาพ 

(5) เพ่ือกํอให๎เกิดความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนาการในระดับครัวเรือน ชุมชนและระดับชาติ ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 
4. เป้าหมายรวม  

เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมของกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2579) ดังนี้  

เป้าหมาย 1 จ านวนคนขาดแคลนอาหารลดลง  
เป้าหมาย 2 ปริมาณการสูญเสียและขยะอาหารลดลง 
เป้าหมาย 3 ความเชื่อมั่นของผู๎บริโภคตํอคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพ่ิมขึ้น  
เป้าหมาย 4 มูลคําการค๎าอาหารเพิ่มข้ึน  
เป้าหมาย 5 จ านวนคนที่มีภาวะโภชนาการขาดและเกินลดลง  
เป้าหมาย 6 มีหนํวยงานกลางประสานการด าเนินการ 

 
 
 



ฉบับแก๎ไขหลังประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วนัศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 

 

33 
 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์นี้ จ าเป็นที่ทุกภาคสํวนต๎องด าเนินงานรํวมกัน

แบบมุํงผลสัมฤทธิ์และก าหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือประกอบการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ การน า
กรอบยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติจะได๎ก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เป็นระยะๆ ทุก 5 ปี เพ่ือให๎หนํวยงานทุก
ภาคสํวนจัดท าแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผลตํอไป อันจะน าไปสูํการปรับปรุงและ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยมีผลที่คาดวําจะได๎รับคือ 

(1) ประเทศไทยสามารถดูแลและใช๎ฐานทรัพยากรการผลิตอาหารอยํางยั่งยืนสูํรุํนลูกรุํนหลานและรุํน
ตํอๆ ไป 

(2) เกษตรกร กลุํมเกษตรกรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการผลิตและแปรรูปมีความรู๎ ทักษะและ
ความสามารถในการผลิตอาหารได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบเศรษฐกิจและการ
จัดการอาหารที่เป็นธรรมสร๎างรายได๎ให๎แกํเศรษฐกิจของท๎องถิ่นและประเทศ 

(3) ผู๎บริโภคเข๎าถึงและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณคํา
ทางโภชนาการ 

(4) ภาคีเครือขํายด๎านการบริหารจัดการอาหาร มีกลไกและระบบการเสริมสร๎าง การรวมพลังและ
ประสานความรํวมมือในการบริหารจัดการด๎านอาหารอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให๎เกิ ด
สัมฤทธิผลของเปูาหมายรํวมกันทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

(5) ผู๎บริโภคทั้งในประเทศและตํางประเทศมีความเชื่อมั่นกับคุณภาพอาหารไทย และสามารถขยาย
โอกาสด๎านการค๎า การทํองเที่ยวและการเผยแพรํวัฒนธรรมอาหารไทย 
 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป็น 4  ด๎าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด๎านความม่ันคงอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด๎านอาหารศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด๎านการบริหารจัดการ 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคงอาหาร  
 

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. 2551 “ความมั่นคงด้านอาหาร 
หมายความวํา การเข๎าถึงอาหารที่มีอยํางเพียงพอส าหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความ
ปลอดภัย และมีคุณคําทางโภชนาการเหมาะสมตามความต๎องการตามวัยเพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้ง การมี
ระบบการผลิตที่เกื้อหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความคงอยูํของฐานทรัพยากรอาหาร
ทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการกํอการร๎ายอันเกี่ยวเนื่อง
จากอาหาร”  

จากนิยามนี้ จะเห็นได๎วําการด าเนินงานเพ่ือรักษาความมั่นคงด๎านอาหารของประเทศนั้น ต๎อง
พิจารณาให๎ครอบคลุมตั้งแตํ ความมั่นคงและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิต การ
บริหารจัดการในหํวงโซํการผลิตให๎เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน และระบบการกระจาย
อาหารทีม่ีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความรวมถึงการกระจายอาหารที่สํงเสริมการบริโภคอาหารเพ่ือโภชนาการ
และสุขภาวะของประชาชน  ทั้งนี้ การด าเนินงานขับเคลื่อนใน 3 สํวนหลักดังกลําว จ าเป็นต๎องมีปัจจัยและ
โครงสร๎างพื้นฐานสนับสนุนการด าเนินงานความมั่นคงด๎านอาหารอันประกอบด๎วยการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การมีเครือขํายความรํวมมือของภาครัฐ วิชาการ เอกชนและภาคประชน และมีระบบรองรับ
ในภาวะวิกฤติเพ่ือรักษาเสถียรภาพความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนการของประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านความมันคงอาหาร 
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1. หลักการของยุทธศาสตร์ 

กํอให๎เกิดความมั่นคงด๎านอาหารและโภชนาการอยํางยั่งยืน อันเป็นพ้ืนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ ด๎วย  
การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอยํางมีประสิทธิภาพและการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

 

2. กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน 
จากกรอบแนวคิดดังที่แสดงในภาพที่ 2 และหลักการของยุทธศาสตร์ จึงก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย

และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและการคุ้มครองพ้ืนที่การเกษตร 

เป้าหมาย : สร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงปัจจัยการผลิตแกํเกษตรกรทุกระดับและรักษาพ้ืนที่ ทางการ 
เกษตรด๎านอาหาร 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ปรับปรุงและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและการเชําที่ดิน 
2. บังคับใช๎กฎหมายที่มีอยูํให๎เข๎มงวดขึ้น เชํน การเก็บภาษีท่ีดินเพื่อการเกษตรที่ไมํได๎ใช๎ท าการเกษตร  

การบุกรุกพ้ืนที่สงวน การครอบครองที่ดินของตํางชาติ เป็นต๎น 
3. ผลักดันกฎหมายการคุ๎มครองพ้ืนที่ทางการเกษตรให๎มีผลบังคับใช๎โดยเร็ว 
4. หามาตรการเพ่ิมเติมไมํให๎เกษตรกรขายพ้ืนที่ทางเกษตรในพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรไปเพ่ือ

วัตถุประสงค์อ่ืน ซึ่งอาจก าหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย หรือสร๎างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
5. รํวมหาแนวทางในการก ากับดูแล การถือครองที่ดินและการลงทุนในภาคเกษตรของตํางชาติเพ่ือ

ผลประโยชน์ของประเทศรํวมกันอยํางเป็นธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการทรัพยากรน้ าและดิน เพื่อการเกษตรและป่าชุมชน 

เป้าหมาย :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและดินเพ่ือการเกษตรและสร๎างการมีสํวนรํวมในการ  
               บริหารจัดการในระดับชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า รวมทั้งการจัดหาแหลํงกักเก็บน้ าใหมํ เพ่ือให๎มีทรัพยากรน้ า

เพียงพอกับการเกษตร โดยการลงทุนและการบริหารจัดการน้ าให๎เน๎นเพ่ือการเกษตรและอาหารเป็น
ความส าคัญอันดับแรก 

2. สนับสนุนและผลักดันให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ปุาต๎นน้ า ปุาชายเลน และปุาชุมชนในท๎องถิ่นนั้นๆ 
โดยสํงเสริมปราชญ์ชาวบ๎านให๎เป็นผู๎น าในการด าเนินการ 

3. ฟ้ืนฟูและปรับปรุงทรัพยากรดินในพื้นท่ีการเกษตร 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานโยบายการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อความม่ันคงด้านอาหารและโภชนาการ
และเกื้อหนุนความม่ันคงด้านพลังงาน 

เป้าหมาย : ให๎ประเทศมีความม่ันคงด๎านอาหารและโภชนาการและระบบอาหารชํวยเกื้อหนุนให๎มีความม่ันคง
ด๎านพลังงานได๎ในระดับที่เหมาะสมและยั่งยืน 

 

แนวทางการด าเนินงาน  :  
1. ก าหนดนโยบายและสํงเสริมการผลิตอาหารที่มีเปูาหมายทางโภชนาการ ทั้งเพ่ือประชาชนในประเทศและ

เพ่ือการสํงเสริมการสํงออก เชํน ข๎าวคุณภาพสูง พืช ผักและผลไม๎ ถั่วชนิดตํางๆ สินค๎าประมง นมและ
ผลิตภัณฑ์นม  

2. ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสํงเสริมพลังงานทางเลือกในสํวนของพืชพลังงาน เพ่ือมิให๎
เกิดปัญหาแยํงพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารจนสํงผลกระทบด๎านลบตํอความมั่นคงด๎านอาหาร และโภชนาการ
ของประเทศ 

3. น าเรื่องการก าหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชอาหารและพืชพลังงานมาใช๎และก าหนดนโยบายสํงเสริม
การปลูกพืชพลังงาน คือ ปาล์ม อ๎อย และมันส าปะหลัง 

4. เน๎นการใช๎พืชที่มีปัญหาด๎านราคา หรือพืชที่ผลิตเพ่ือการสํงออกเป็นเปูาหมายส าหรับการเป็นพืชพลังงาน 
5. สํงเสริมการน าของเหลือใช๎จากการเกษตรไปใช๎ประโยชน์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น เชํน 

การท าปุ๋ยและพลังงานชีวภาพ เป็นต๎น 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 

เป้าหมาย :  เพ่ิมผลผลิตให๎ประชาชนมีอาหารบริโภคท่ีเพียงพอมีคุณภาพและความปลอดภัยและมีคุณคําทาง   
               โภชนาการ 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. สนับสนุนการจัดเขตการผลิต (Zoning) โดยใช๎ข๎อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตในระดับท๎องถิ่นเพ่ือผลิต

สินค๎าเกษตรที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในสินค๎าเกษตรที่เป็นอาหารในแตํละ
ด๎านได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ระบบ What2Grow 

2. สร๎างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงปัจจัยการผลิตตํางๆในหํวงโซํอาหารที่เหมาะสมในแตํละพ้ืนที่มาใช๎
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

3. สนับสนุนการรวมกลุํมเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งในการผลิต รวมทั้งน าการผลิตด๎านการเกษตรไปเชื่อมโยงกับ
เรื่องอ่ืนๆ เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎ชุมชน เชํน การสํงเสริมการทํองเที่ยวด๎านการเกษตรของชุมชนผําน
วัฒนธรรมด๎านการเกษตรและอาหาร 

4. สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิต
สินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยลดการสูญเสีย และสามารถตามสอบย๎อนกลับได๎ 
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กลยุทธ์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตร และเพิ่มจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

เป้าหมาย : สร๎างความม่ันคงและรายได๎ในการท าอาชีพเกษตรกรรม 

แนวทางการด าเนินงาน : 
1. สํงเสริม และสนับสนุนการเรียนรู๎การท าเกษตร และผลิตอาหารในโรงเรียนและชุมชนผํานระบบเกษตรกร

ประณีต (Smart Farmer) 
2. สํงเสริม และสนับสนุนยุวเกษตรกร และเกษตรกรให๎มีโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถ

ประยุกต์ความรู๎ด๎านอาหารศึกษาในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตอาหาร และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 
จริยธรรม และการค๎า 

3. สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอย และกลุํมเกษตรกรผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยในระบบพันธะ
สัญญากับผู๎ซื้อ เชํน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และภาคอุตสาหกรรม 

4. บูรณาการการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตร การฝึกอบรมการใช๎เทคโนโลยี และการให๎สินเชื่อทางการเกษตร
และการตลาดเพ่ือให๎เกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพโดยเฉพาะอยํางยิ่งเกษตรกรรุํนใหมํ 

5. สํงเสริมบทบาทสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการเกษตรและอาหาร ในการเพิ่มความรู๎และประสิทธิภาพของ
เจ๎าหน๎าที่และเกษตรกร ผํานระบบเกษตรกรประณีต (Smart Farmer)/เจ๎าหน๎าที่ที่รอบรู๎(Smart Officer) 

6. พัฒนาระบบประกันรายได๎ และสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด 
7. ยกยอํง เชิดชูเกษตรกรดีเดํนในทุกระดับ ให๎เกิดความภาคภูมิในในวิชาชีพ และให๎มีการดูแลเกษตรกรตําง

ด๎าวด๎วยความเป็นธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน  

เป้าหมาย : สร๎างความม่ันคงด๎านอาหารและโภชนาการให๎เกิดข้ึนในระดับท๎องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน 

แนวทางการด าเนินงาน  :  
1. สนับสนุนให๎ชุมชนท าการเกษตรของท๎องถิ่น เชํน ปลูกพืชประจ าถิ่นรวมทั้งพืชอาหารที่มีคุณคําโภชนาการ

สูง เลี้ยงสัตว์พ้ืนเมือง ประมงหมูํบ๎าน เพ่ือเป็นแหลํงอาหารของชุมชน (Food bank) ลดการพ่ึงพาอาหาร
จากภายนอกและมีอาหารส ารองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 

2. สํงเสริมการท าการเกษตรในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให๎ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ และเป็น
ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 

3. สนับสนุนให๎หนํวยงานของรัฐหรือของท๎องถิ่นในพ้ืนที่มีบทบาทในการสนับสนุนหรือด าเนินการให๎เกิด
ความมั่นคงด๎านอาหารในมิติตํางๆรวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในวัยตํางๆ 

4. ก าหนดมาตรการและตัวชี้วัดในการสร๎างเสถียรภาพทางด๎านรายได๎ของเกษตรกรจากการผลิตอาหาร และ
อาชีพที่เก่ียวกับการเกษตร รวมทั้งการแก๎ไขปัญหาหนี้สิน เพ่ือให๎เกษตรกรเข๎าถึงอาหารอยํางเพียงพอและ
เหมาะสม 
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กลยุทธ์ที่ 7  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์  
ความม่ันคงด้านอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

เป้าหมาย : สนับสนุนการผลิต การตลาด และกระจายอาหารอยํางมีประสิทธิภาพรักษาคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารให๎มีปริมาณเพียงพอรองรับการเกิดภาวะวิกฤติได๎ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. เรํงรัดการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานในการรวบรวมและการกระจายสินค๎าเกษตรและอาหาร ให๎เชื่อมโยง

กับการพัฒนาการขนสํงทั้งทางบก ทางน้ า ระบบราง และทางอากาศ 
2. เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน โดยการวางแผนการผลิต การตลาดให๎ตรงความต๎องการของผู๎ซื้อทั้งระดับ

ชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ เชํน ระบบสหกรณ์ ระบบการซื้อขายลํวงหน๎า ตลาดกลางสินค๎าเกษตร 
3. สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิ

สติกส์ รวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ตู๎ขนสํง ระบบขนสํง และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค๎าและ
การตลาดเพื่อลดการสูญเสีย 

4. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาระบบการตลาดชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงกับตลาดชุมชนอ่ืน เพ่ือการ
รวมพลัง และเสริมการค๎าด๎านอาหาร และการทํองเที่ยวชุมชน 

5. ใช๎การบริหารจัดการความมั่นคงด๎านอาหารในภาวะวิกฤติ โดยก าหนดแนวทางและกลไกในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให๎น าไปบังคับใช๎ได๎อยํางเป็นรูปธรรม  

6. วางแผนปูองกันการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์ที่ต๎องพ่ึงพาการน าเข๎ าสูงอยํางเหมาะสม 
เชํน การสํงเสริมการทดแทนการน าเข๎า การกระจายแหลํงน าเข๎า การหาสินค๎าทางเลือกทดแทน การ
วางแผนปรับตัวด๎านการผลิตและการค๎าให๎เกิดความสมดุล การส ารองสต๏อค เป็นต๎น 

7. ผลักดันและขยายความรํวมมือเครือขํายความมั่นคงด๎านอาหารในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ประเทศเพ่ือนบ๎านเพื่อใช๎ประโยชน์ยามขาดแคลนในภาวะวิกฤติ เชํน ส ารองข๎าวในภูมิภาคอาเซียน 

 
 

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชนและภาคประชาชนในการรักษาความม่ันคง  
ด้านอาหาร   

เป้าหมาย :  สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการด าเนินงานในทุกระดับเพ่ือผลักดันและสร๎างบทบาทการมีสํวน   
               รํวมในการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ใช๎กฎหมายตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พระราชบัญญัติสภาเกษตรแหํงชาติ 

ในการผลักดันความรํวมมือ 
2. สํงเสริมความรํวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการดูแลรักษาและ

รับผิดชอบฐานทรัพยากรการผลิตอยํางเป็นระบบ 
3. ผลักดันให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทและจัดสรรงบประมาณในเรื่องการพัฒนาการเกษตรและ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
4. แสวงหาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการผลิตอาหารและอาหารสัตว์ที่ขาดแคลน 
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กลยุทธ์ที่ 9  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร  

เป้าหมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตลอดหํวงโซํอาหาร 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. สํงเสริมงานวิจัยในหํวงโซํอาหาร เชํน การจัดการเรื่องดินและน้ าเพ่ือการผลิตอาหารวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช 

และสัตว์การเลี้ยงดูและการควบคุมปูองกันโรคของพืช สัตว์ และประมงตลอดจนการปฏิบัติการเกษตรที่ดี
ในการผลิตอาหารชนิดตํางๆ เพ่ือความยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อผู๎บริโภคและการค๎า 

2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตทั้งในระดับชุมชนและระดับเชิงพาณิชย์ 
3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เอกชนลงทุนงานวิจัยหรือรํวมทุนวิจัยเชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

อาหารเพิ่มข้ึน 
4. วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายยํอยและเรํงรัดการถํายทอดเทคโนโลยีให๎

เกษตรกรรายยํอย 
5. ศึกษาพันธุกรรมพืช สัตว์ ประมงเพ่ือการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมและจีโนมในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 
6. วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่แมํนย าเพ่ือตอบสนองตํอการจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดและเทําทัน

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 

การด าเนินงานเพ่ือสํงเสริมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต๎องพิจารณาให๎ครอบคลุมตลอด
หํวงโซํอาหาร ตั้งแตํคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตจากการผลิตขั้นต๎นในภาคเกษตร ที่จะมีผล
ตํอเนื่องไปสูํคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารจากการแปรรูป ทั้งระดับชุมชนและระดับ
อุตสาหกรรม จนถึงผู๎บริโภคและการค๎า  โดยการด าเนินงานในสํวนอุปทานของหํวงโซํอาหาร มีหัวใจส าคัญคือ
ใช๎ “มาตรฐาน” เป็นตัวขับเคลื่อนตลอดทั้งระบบ ทั้งมาตรฐานด๎านคุณภาพอาหาร มาตรฐานด๎านความ
ปลอดภัยของอาหาร และมาตรฐานคุณภาพด๎านโภชนาการ รวมทั้งมาตรฐานการผลิต  พร๎อมทั้งต๎องมี
มาตรการสํงเสริมการน ามาตรฐานไปสูํการปฏิบัติและมีระบบสนับสนุน ได๎แกํ ระบบการประกันคุณภาพ 
ระบบตรวจสอบรับรองและห๎องปฏิบัติการ ซึ่งหากการด าเนินงานในทุกสํวนเป็นไปตามมาตรฐานด๎านตํางๆ ที่
ก าหนดแล๎ว จะสํงผลให๎ประชาชนได๎รับอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย อีกทั้งผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ
มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือชํวยสํงเสริมและลดอุปสรรค
การค๎า โดยเฉพาะอยํางยิ่งการสํงออกอาหารเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎แกํประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
1. หลักการของยุทธศาสตร์  

 สร๎างความมั่นใจในอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการ เพ่ือการคุ๎มครองผู๎บริโภค
และการค๎าทั้งในและตํางประเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐกิจและสังคมท่ีมาจากการเกษตรและอาหาร  
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2. กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน 
จากกรอบแนวคิดดังที่แสดงในภาพที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมายและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

 
กลยุทธ์ที ่1  สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวและส่งเสริมการบังคับใช้ 

เป้าหมาย :  สร๎างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยอาหาร 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานอาหารของไทยให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากลและครอบคลุมตลอดหํวงโซํ

อาหาร 
2. สนับสนุนให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดได๎ และสํงเสริมให๎ผู๎ผลิตในทุกระดับเข๎าสูํ

ระบบมาตรฐานทั้งโดยสมัครใจและการบังคับใช๎ตามกฎหมายเชํน จัดท าคูํมือข๎อก าหนดหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนหรือจัดตั้งศูนย์เรียนรู๎ทั้งการเรียนรู๎โดยตรงและผํานระบบสารสนเทศ 

3. ประสานการด าเนินงานเรื่องการบังคับใช๎กฎหมาย โดยใช๎กฎหมายที่แตํละหนํวยงานรักษาการอยูํให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.  สํงเสริมเกษตรกรและผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ ให๎มีความตระหนักถึงความส าคัญ และ
มีความรับผิดชอบในการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นต๎น การแปรรูป ให๎อาหารมีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐาน 
เพ่ือการค๎ุมครองผู๎บริโภคและการค๎า 

 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มข้ึน 

เป้าหมาย  :  ยกระดับมาตรฐานสินค๎าเกษตรให๎มีคุณภาพสูง และปลอดภัยเพ่ือการบริโภคโดยตรงและเพ่ือ
เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. วิจัย พัฒนาพันธุ์พืช และสัตว์ รวมทั้ง ปุ๋ย อาหารสัตว์ และการควบคุมปูองกันโรค เพ่ือพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎

มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและคุณคําทางโภชนาการเพ่ิมขึ้น  
2. สนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และการเกษตรที่เกื้อหนุน

ตํอสุขภาพ เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และยั่งยืน เชํน เกษตรชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ และระบบการเกษตรที่มี
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน(Integrated Pest Management System: IPM) เป็นต๎น 

3. สร๎างต๎นแบบส าหรับการผลิตที่ได๎มาตรฐานในระดับฟาร์มและกลุํมฟาร์มเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎แลกเปลี่ยน
และถํายทอดการปฏิบัติระหวํางเกษตรกร 

4. สร๎างแรงจูงใจด๎านเศรษฐกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบตํอสังคม และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกษตรกรเข๎าสูํ
ระบบมาตรฐานอยํางภาคภูมิ 

5. รวมกลุํมเกษตรกรผู๎ผลิตสินค๎าคุณภาพในพื้นที่ใกล๎เคียงกันเพื่อให๎สามารถด าเนินการสํงเสริมในลักษณะเขต
พ้ืนที่ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตกรและประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการขยายจ านวนฟาร์ม
มาตรฐาน GAP ที่ได๎รับการรับรองให๎มากขึ้นและเร็วขึ้นได๎ 
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กลยุทธ์ที ่3   เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อป้องกันการสูญเสียและ  
เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม 

เป้าหมาย : เพ่ือให๎ชุมชนและท๎องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมปลอดภัย
และมีคุณคําทางโภชนาการ 

แนวทางการด าเนินงาน:  
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนา เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ นวัตกรรมและเทคโนโลยีน าไปสูํการเพ่ิมคุณคําและมูลคํา

ในหํวงโซํการผลิตอาหาร ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และท๎องถิ่น 
2. สนับสนุนการรวมกลุํมเพ่ือการเรียนรู๎ การน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสูํการผลิตอาหารอยํางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารในระดับครัวเรือนชุมชนและท๎องถิ่นเพ่ือลดการ

สูญเสียและเพ่ิมมูลคําของอาหาร 
4. น าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น มาสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิม เพ่ือเป็นจุดขายให๎กับผลิตภัณฑ์

อาหาร ซึ่งเป็นการสร๎างรายได๎และสนับสนุนการทํองเที่ยวในชุมชน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

5. สนับสนุนและยกระดับแหลํงหรือสถานีรวบรวมและคัดบรรจุผลผลิตในระดับพ้ืนที่และระดับภูมิภาค
เพ่ือให๎มีบทบาทในการคัดกรองผลผลิตให๎มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตามสอบย๎อนกลับได๎ 

6. สํงเสริมการแปรรูปเพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิมมูลคํา ให๎กับสํวนเหลือใช๎จากกระบวนการผลิตอาหาร 
7. สํงเสริมให๎สถาบันการศึกษาและวิจัย เปิดบริการให๎ค าปรึกษาและน าผลการวิจัยไปขยายผลกับ

ผู๎ประกอบการ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตในระดับอุตสาหกรรมทุกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้าหมาย : สํงเสริมการผลิตให๎อาหารมีมูลคําเพ่ิมคุณภาพระดับพรีเมียมและมีกระบวนการผลิตเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

แนวทางการด าเนินงาน  :  
1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยสํงเสริมระบบประกันคุณภาพการผลิตระดับอุตสาหกรรมเชํน GMP 

HACCP 
2. วิจัยในการสร๎างมูลคําเพ่ิมและความหลากหลายให๎กับอาหารทุกประเภทโดยเน๎นการใช๎เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งสนับสนุนให๎เอกชนลงทุนในงานวิจัยและ
พัฒนาให๎มากข้ึนทั้งการลงทุนวิจัยเองหรือการรํวมทุนวิจัยกับภาครัฐ 

3. สํงเสริมการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องจักรสมัยใหมํ เพ่ือน ามาใช๎ในการผลิตเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพและมูลคําของผลิตภัณฑ์  

4. สร๎างแรงจูงใจและสนับสนุนผู๎ผลิตทุกระดับด๎วยมาตรการตํางๆ รวมทั้งใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐาน เพิ่มผลิตภาพ สร๎างความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและความเข๎มแข็งให๎แกํ
ชุมชนและท๎องถิ่นโดยรอบ 
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กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั้งที่มาจากการผลิตในระดับชุมชนและ   
อุตสาหกรรม  

เป้าหมาย  :  ผู๎บริโภคท้ังในและตํางประเทศมีการยอมรับและเชื่อมั่นในอาหารไทย ทั้งด๎านคุณภาพความ
ปลอดภัย และคุณคําทางโภชนาการ ท าให๎มีการขยายตลาดได๎มากข้ึน 

แนวทางการด าเนินงาน  :  
1. เพ่ิมความเข๎าใจและมั่นใจให๎กับผู๎บริโภคในเรื่องมาตรฐาน กระบวนการผลิต เพ่ือการเลือกซื้อ เลือก

บริโภคอาหารที่ผลิตในประเทศไทย โดยการรณรงค์เผยแพรํข๎อมูลที่เกี่ยวกับอาหารทั้งในและ
ตํางประเทศ ผํานสื่อทุกรูปแบบ 

2. สร๎างเครือขํายผู๎ผลิตสินค๎าคุณภาพให๎มีความแนํนอนด๎านคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบ และเชื่อมโยง
กับการตลาด 

3. สํงเสริมการตลาดสินค๎ามาตรฐานสูง มีการเจรจาจับคูํธุรกิจทั้งในและตํางประเทศ เพ่ือเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์คุณภาพอาหารไทย ตลอดจนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับอาหารของไทยในมิติตํางๆ 

4. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน๎มและความต๎องการของตลาดเชิงลึก ตลอดจนพฤติกรรมของผู๎บริโภค และ
กฎเกณฑ์กติกาทางการค๎าอยํางตํอเนื่อง 

5. สํงเสริมให๎ผู๎ผลิตเน๎นภาพลักษณ์และจุดขายด๎านคุณภาพความปลอดภัยของสินค๎าอาหารไทยมากกวํา
จุดขายด๎านราคาเชํนการใช๎ตราสินค๎าสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต๎น 

6. สํงเสริมให๎ผู๎บริโภคตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการโดย
การเลือกซื้อสินค๎าท่ีมีตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานตํางๆ 
 

กลยุทธ์ที ่6  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารของประเทศ 

เป้าหมาย  :คุ๎มครองผู๎บริโภคและสร๎างความเป็นธรรมตลอดจนอ านวยความสะดวกในการค๎า 

แนวทางการด าเนินงาน:  
1. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งระบบการตรวจสอบรับรองและการเฝูาระวังตามแนวทางสากลเพ่ือการ

ควบคุมดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค๎าท้ังภายในประเทศและเพ่ือการสํงออก 
2. สนับสนุนการขยายบทบาทหนํวยตรวจสอบรับรองภาคเอกชนที่ได๎มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุน

ผู๎ประกอบการให๎จัดท าระบบการเฝูาระวังความปลอดภัยสินค๎าที่ตนผลิต น าเข๎า หรือสํงออก  
3. สํงเสริมให๎ผู๎บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของการปกปูองสิทธิของตนเองและสํงเสริมความเข๎มแข็งของ

องค์กรผู๎บริโภคและชุมชนให๎มีสํวนรํวมในระบบเฝูาระวังสินค๎าอาหาร 
4. เพ่ิมขีดความสามารถของห๎องปฏิบัติการตรวจสอบให๎มีมาตรฐานทั้งภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษา

เพ่ือให๎บริการตรวจสอบได๎อยํางพอเพียง 
5. ผลักดันการน าระบบการตามสอบหรือการตรวจสอบย๎อนกลับเป็นเครื่องมือในการติดตามสาเหตุและ

แก๎ไขปัญหาความปลอดภัยด๎านอาหารได๎อยํางรวดเร็ว 
6. เพ่ิมขีดความสามารถของหนํวยงานประเมินความเสี่ยงด๎านอาหาร เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ ส าหรับการคุ๎มครองผู๎บริโภคและสนับสนุนการค๎า รวมถึงสนับสนุนการผลิตอาหารที่เกิด
จากวัตถุดิบ กระบวนการหรือนวัตกรรม ซึ่งไมํใชํกระบวนการดั้งเดิมเพ่ือจ าหนํายเชิงพาณิชย์  
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7. ปรับปรุงกฎระเบียบหรือข๎อก าหนดเพ่ือการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารน าเข๎าโดยให๎มีความสมดุลระหวํางการ
คุ๎มครองผู๎บริโภคและการอ านวยความสะดวกทางการค๎าตลอดจนสอดคล๎องกับพันธกรณีขององค์การ
การค๎าโลก 

8. บูรณาการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค๎าเกษตรและอาหารที่ผลิตภายในประเทศ
และน าเข๎าของหนํวยงานตํางๆ โดยเน๎นการประสานการบังคับใช๎ตามกฎหมายตํางๆ ที่มีอยูํให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

9. จัดท าความเทําเทียมกันในการตรวจสอบรับรองสินค๎าเกษตรและอาหารกับหนํวยงานระหวํางประเทศ
และประเทศคูํค๎าส าคัญเพ่ือสร๎างการยอมรับระบบตรวจสอบรับรองของไทยและอ านวยความสะดวก
ด๎านการค๎า 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านอาหารศึกษา 
 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ.2551 ก าหนดนิยาม “อาหารศึกษา 

หมายความวํา กระบวนการสํงเสริม พัฒนาและวิจัย เพ่ือให๎ความรู๎ ความตระหนักและพฤติกรรมที่ถูกต๎องใน
หํวงโซํอาหารและในการบริโภคด๎านอาหาร” ดังนั้น การด าเนินงานด๎านอาหารศึกษาจึงต๎องพิจารณาให๎
ครอบคลุมทุกภาคสํวนที่มีบทบาทในหํวงโซํอาหาร ทั้งในภาคอุปสงค์และอุปทาน และสร๎างความเชื่อมโยง
ของอาหาร โภชนาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวคิดอาหารศึกษาในสํวนของอุปทาน คือสนับสนุนให๎มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช๎ได๎จริงและน าไปเผยแพรํให๎เกิดการใช๎ประโยชน์ในทุกสํวนของหํวงโซํ
อาหาร ตั้งแตํการจัดการปัจจัยการผลิตให๎มีความเหมาะสมตํอการผลิตอาหาร การจัดการกระบวนการผลิต
และการแปรรูป ซึ่งรวมถึงการปรุงประกอบอาหารในภาคการบริการอาหารให๎เป็นไปตามคุณภาพและ
มาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือให๎ได๎อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณคําทางโภชนาการที่เหมาะสม และใน
สํวนของอุปสงค์ คือการสํงเสริมอาหารศึกษาตามบริบททั้งระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน เพ่ือให๎เกิด
พฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค ์น าไปสูํการมีสุขภาวะอยํางยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านอาหารศึกษา ในมิติความเชื่อมโยง อาหาร-โภชนาการ-สุขภาพ 
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ภาพที่ 4.2 กรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านอาหารศึกษา ในมิติการพัฒนาในหํวงโซํอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 



ฉบับแก๎ไขหลังประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที่ 1/2560 วนัศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2560 

 

47 
 

1. หลักการของยุทธศาสตร์  

เน๎นกระบวนการสํงเสริมพัฒนาและวิจัยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความตระหนักในการบริโภคอาหาร ใช๎
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต และกระจายอาหารในหํวงโซํอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาวะ 

 

2. กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน 
จากกรอบแนวคิดดังที่แสดงในภาพที่ 4.1 และ 4.2 ก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมายและแนวทางการ

ด าเนินงาน ดังนี้  
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมตามบริบทของบุคคล และชุมชนเพื่อโภชนาการและ 
สุขภาวะที่ด ี

เป้าหมาย :  บุคคลมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็นผู๎ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นผู๎เลือกซื้อ
เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะตํางๆ และชุมชนมีภาวะแวดล๎อมที่เกื้อหนุน
การบริโภคอาหารที่ดี 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. สร๎างองค์ความรู๎ และเสริมสร๎างให๎ประชาชน และชุมชนมีความรู๎และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือ

โภชนาการและสุขภาวะที่ดีทั้งในชนบทและในเมือง 
2. สํงเสริมบทบาทของบุคลากรในท๎องถิ่น ในการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของประชาชน เชํน  

ผู๎น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ๎าน เกษตรกรดีเดํน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน เป็นต๎น 
3. สํงเสริมให๎มีกิจกรรม โครงการ ที่เหมาะสมทั้งในเมืองและในท๎องถิ่น ในการแก๎ไขปัญหาด๎านพฤติกรรมการ

บริโภค โดยเน๎นการสร๎างบทบาทของโรงเรียนและชุมชนเพ่ือจัดการปัจจัยแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
4. เพ่ิมชํองทางและประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารและการศึกษาเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎บริโภคมีจิตส านึกและ

พฤติกรรมการบริโภคที่ให๎ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตและการหาข๎อมูลความรู๎เพ่ือการบริโภคที่เหมาะสม
กับภาวะสุขภาพของตน 

5. มีการพัฒนาเครื่องชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ตามแนวปฏิบัติเพ่ือการบริโภคอาหาร
(FBDGs)ของกลุํมวัยตํางๆ 

6. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการประเมินภาวะโภชนาการในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน ท๎องถิ่นและประเทศ
เพ่ือน าไปสูํการแก๎ไขภาวะโภชนาการให๎เป็นปกติ รวมถึงการปรับพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรม
สุขภาพให๎เหมาะสมมากขึ้น 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเรื่อง 
 อาหารศึกษา 

เป้าหมาย : เกิดการบูรณาการการท างาน สามารถใช๎ทรัพยากรที่มีจ ากัดให๎มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนินงาน :  
1. บูรณาการภาครัฐ เอกชน และชุมชนในเรื่องอาหารศึกษาทั้งเรื่องของนโยบาย การใช๎ทรัพยากรทั้งบุคลากรสื่อ 

และงบประมาณ ตลอดจนการด าเนินงานรวมทั้งเรื่องการให๎ทุนและการปฏิบัติการในการวิจัย 
2. สํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในระดับพ้ืนที่ให๎มีบทบาทด๎านอาหารศึกษา 
3. สํงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเข๎ามาสนับสนุนด๎านอาหารศึกษา 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้มีการวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพได้ 

เป้าหมาย : เกิดการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. มุํงเน๎นงานวิจัยสหสาขาเพ่ือแก๎ไขปัญหารํวมกัน และสร๎างความรํวมมือในการรํวมวิจัยระหวํางหนํวยงานโดย

ให๎ผู๎ใช๎งานวิจัยมีสํวนรํวมในงานวิจัย 
2. สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมีการศึกษาเรื่องอาหารและโภชนาการที่สํงผลตํอสุขภาวะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

ด๎านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของประเทศและโลกในด๎านตํางๆ เชํน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงด๎านโครงสร๎างประชากร การค๎าสากลรวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจตํางๆ  

3. สนับสนุนให๎มีการวิจัยจากองค์ความรู๎เดิมที่มีอยูํรวมถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และตํอยอดใช๎ประโยชน์ให๎มากขึ้น 

 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ให้มีการจัดการองค์ความรู้ในเรื่องอาหารศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย : มีการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพรํความรู๎เพ่ือน าไปใช๎พัฒนาด๎านอาหารใน 
บริบทตํางๆ 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ให๎มีการผลิตองค์ความรู๎ที่ได๎จากการประมวลความรู๎และการปฏิบัติด๎านอาหารศึกษาจากงานวิจัยทั้งในและ

ตํางประเทศเพ่ือใช๎เป็นเอกสารอ๎างอิง และงํายตํอการค๎นคว๎าและเผยแพรํ 
2. สํงเสริมให๎มีการน าองค์ความรู๎ด๎านตํางๆที่เก่ียวข๎องกับอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ไปใช๎ให๎เกิดสัมฤทธิ์

ผลเชิงประจักษ์ในระดับชุมชน 
3. สํงเสริมให๎ระบบการศึกษามีการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับอาหารศึกษาและสนับสนุนการ

ด าเนินงานในหํวงโซํอาหาร 
 

 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหาร และชุมชนมีความรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย  :  ผู๎ผลิตอาหารและชุมชนสามารถพัฒนาและใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารเพ่ือ
สุขภาวะของชุมชน 

แนวทางการด าเนินงาน  :  
1. สํงเสริมให๎ผู๎ผลิตอาหารและชุมชนมีความรู๎และทักษะในบริบทตํางๆของอาหารศึกษาสามารถผสมผสาน

ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยี หรือองค์ความรู๎ปัจจุบัน 
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2. สนับสนุนกลไกการรวมกลุํมของผู๎ผลิตอาหารและบุคคลในชุมชน เพ่ือการเรียนรู๎และพัฒนางานด๎าน
อาหารศึกษา และการประยุกต์ใช๎ 

3. สนับสนุนให๎มีการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน เพื่อน าความรู๎ด๎านอาหารศึกษาไปสูํการปฏิบัติ 
4. สํงเสริมให๎ผู๎ผลิตอาหารมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดโดยหนํวยงานที่

รับผิดชอบตามกฎหมาย    
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการบริหารจัดการ 
 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎คณะกรรมการอาหารแหํงชาติมี

อ านาจหน๎าที่จัดท ายุทธศาสตร์ของชาติด๎านอาหารตลอดหํวงโซํ ในมิติความมั่นคงทางอาหาร  คุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษา เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบและมอบหมายหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ ให๎บรรลุผลตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด๎านดังกลําวนั้น จ าเป็นต๎องมี
ปัจจัยสนับสนุนและเอ้ืออ านวยให๎ภาคสํวนตํางๆ ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ฯ สามารถด าเนินการให๎บรรลุผล
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนดังกลําวประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านโครงสร๎างองค์กร
ในหํวงโซํอาหารที่เข๎มแข็งและมีกลไกเชื่อมโยงการระหวํางหนํวยงาน เพ่ือรองรับการด าเนินงานทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งมีการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ มีปัจจัยด๎านกฎหมายที่เอ้ือและไมํเป็น
อุปสรรคตํอการด าเนินงาน และปัจจัยด๎านฐานข๎อมูลส าคัญเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน 
ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการบริหารจัดการ 
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1. หลักการ :  พัฒนาการจัดการด๎านอาหารของประเทศตลอดหํวงโซํอาหารอยํางเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสร๎างความเข๎มแข็งของการด าเนินงานทุกภาคสํวนให๎สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามตํางๆได๎อยํางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสอดคล๎องกับกติกาการค๎าสากล 

 

2. กลยุทธ์ เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงาน 
จากกรอบแนวคิดดังที่แสดงในภาพที่ 5 ก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมายและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและเสริมความเข้มแข็งโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่ 

เป้าหมาย : เกิดกลไกประสานงานและบูรณาการการด าเนินงานด๎านอาหารทุกมิติตลอดหํวงโซํจากภาคสํวน
ทุกระดับทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ทบทวนภารกิจของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือก าหนดบทบาทที่ชัดเจนลดชํองวํางหรือความซ้ าซ๎อนในการ

ด าเนินงานและศึกษาความเป็นไปได๎ของการจัดตั้งองค์กรถาวรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด๎าน
อาหารของประเทศอยํางตํอเนื่อง 

2. สร๎างกลไกเชื่อมโยงระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในทุกภาคสํวนทั้งในประเทศและขยายความรํวมมือ
เครือขํายความม่ันคงด๎านอาหารในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศเพ่ือนบ๎านเพ่ือใช๎ประโยชน์ยาม
ขาดแคลนในภาวะวิกฤติ  

3. สนับสนุนและเรํงรัดให๎เกิดการกระจายอ านาจมอบหมายอ านาจและผสมผสานการท างานเพ่ือให๎เกิดความ
ครอบคลุมในการคุ๎มครองผู๎บริโภคลดชํองวํางและความซ้ าซ๎อนในการจัดการด๎านอาหารของประเทศ 

4. ศึกษาและเสนอแผนด๎านโครงสร๎างบุคลากร และงบประมาณ ในหนํวยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการด๎านอาหารของประเทศ 

5. สร๎างระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและแผน
ด าเนินงานให๎มีความตํอเนื่องและเหมาะสม 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในห่วงโซ่ 

เป้าหมาย : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับอาหารให๎มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและทันสมัย
สอดคล๎องกับสากลท าให๎การด าเนินงานในทุกมิติบรรลุผลได๎อยํางเหมาะสมทันการณ์ภายใต๎ 
พลวัตรที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับอาหารของหนํวยงานตํางๆเพ่ือให๎กฎหมายมี

ความสมบูรณ์ครอบคลุมมีความทันสมัยสอดคล๎องกับสากลและเหมาะสมกับการปฏิบัติโดยเน๎นการมีสํวน
รํวมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

2. ติดตามประเมินปัญหาและอุปสรรคจากการใช๎กฎหมายเพื่อปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. สํงเสริมการบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือให๎เกิดการบูรณาการการใช๎กฎหมายที่มีอยูํในหนํวยงานตํางๆเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบังคับใช๎กฎหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการ 

เป้าหมาย : พัฒนาเชื่อมโยงเครือขํายข๎อมูลด๎านอาหารของประเทศในทุกมิติโดยเทคโนโลยีสารสนเทศท าให๎
หนํวยงานและภาคสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงและน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน์ได๎อยําง
ถูกต๎องและทันการณ์ 

แนวทางการด าเนินงาน :  
1. ก าหนดทิศทางและสนับสนุนให๎เกิดระบบ เครือขําย ประสานเชื่อมโยง การจัดการข๎อมูลสารสนเทศด๎าน

อาหารที่มีอยูํเดิมจากหนํวยงานตํางๆทั่วประเทศให๎มีความทันสมัยสะดวกตํอการเข๎าถึงและการน าไปใช๎
ของหนํวยงานตํางๆ ในการแก๎ปัญหาด๎านอาหารของประเทศ  

2. พัฒนาและน าไปใช๎ประโยชน์ระบบการเตือนภัยด๎านอาหารในมิติตํางๆที่มีอยูํของหนํวยงานตํางๆ 
เพ่ือให๎เกิดการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแกํผู๎เกี่ยวข๎อง 

3. ติดตามการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข๎อมูลสถานการณ์ด๎านอาหารของประเทศในทุกมิติเพ่ือน าไปใช๎ในการ
ก าหนดนโยบายและพัฒนาปรับปรุงระบบงาน 

 
**************** 
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ภาคผนวก 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคงอาหาร 1. สภาความมั่นคงแหํงชาติ 

2. กระทรวงกลาโหม 
3. กระทรวงการคลัง  
4. กระทรวงการตํางประเทศ  
5. กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา  
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
7. กระทรวงคมนาคม  
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
9. กระทรวงพลังงาน  
10. กระทรวงพาณิชย์  
11. กระทรวงมหาดไทย  
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
13. กระทรวงศึกษาธิการ  
14. กระทรวงสาธารณสุข  
15. กระทรวงอุตสาหกรรม  
16. ส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ 
17. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
18. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
19. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
20. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
21. สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 
22. สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

1. กระทรวงการคลัง 
2. กระทรวงการตํางประเทศ  
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4. กระทรวงพาณิชย์  
5. กระทรวงมหาดไทย 
6. กระทรวงวัฒนธรรม 
7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. กระทรวงสาธารณสุข 
9. กระทรวงอุตสาหกรรม 
10. ส านักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค  
11. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ  
12. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 
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ยุทธศาสตร์ หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
13. สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย 
14. สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านอาหารศึกษา 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. กระทรวงมหาดไทย  
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. กระทรวงศึกษาธิการ  
5. กระทรวงสาธารณสุข  
6. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ  
7. ส านักงานคณะกรรมการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
8. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ 
9. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
10. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ 
11. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบรหิารจัดการ 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. กระทรวงพาณิชย์ 
3. กระทรวงมหาดไทย 
4. กระทรวงศึกษาธิการ 
5. กระทรวงสาธารณสุข 
6. กระทรวงอุตสาหกรรม 
7. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
8. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
9. ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน  
10. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
11. ส านักงบประมาณ 
12. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
13. ส านักงานสถิติแหํงชาติ 
14. ทุกหนํวยงานที่มีกฎหมายหรือเกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บสถิติและ
ข๎อมูลในหํวงโซํอาหาร  
 

  
 
 
 
 
 
 

http://scholar.ocsc.go.th/
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ภาคผนวก 2 
วิเคราะห์ความสอดคล๎องของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติและ SDGs 

 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(SDGs) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

1. ขจัดความยากจน 
2. ขจัดความหิวโหย 
8. สํงเสริมการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
9. มีอุตสาหกรรม นวัตกรรมและ

โครงสร๎างพื้นฐานที่ยั่งยืน 
10.ลดความเหลื่อมล้ า 
12.การผลิตและการบริโภคมีความ

ยั่งยืน 
13.ตํอสู๎กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
15 .อนุ รั กษ์ และ ใ ช๎ ป ระ โ ยชน์

ทรัพยากรทางบกอยํางยั่งยืน 
 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์ด๎ านการสร๎ า ง
โอกาสความเสมอภาคและเทํา
เทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

 ยุทธศาสตร์ ด๎ านการปรั บ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายและแผนความม่ันคงแห่งชาติ(พ.ศ.
2560-2564) 
นโยบายข้อที่ 12 เสริมสร้างความม่ันคงด้าน 
อาหารและน้ า 
 กลยุทธ์ ๑ เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร

และน้ าอยํางยั่งยืน ด๎วยการมีกลไก กฎหมาย
และแผนบริหารจัดการด๎านอาหารและน๎าเพ่ือ
ความมั่นคงอยํางบูรณาการที่ครอบคลุมการมี
คลังอาหารและน้ าส ารองกรณีฉุกเฉิน 
ตลอดจนเสริมสร๎างการเข๎าถึงแหลํงอาหาร
และน้ าของประชาชนตามความต๎องการข้ัน
พ้ืนฐานในการดารงชีวิต  

 กลยุทธ์ ๒ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบปูองกัน 
เฝูาระวัง แจ๎งเตือน ระงับยับยั้ง แก๎ไข สิ่ง
ปนเปื้อนที่อาจแฝงมาในอาหารและน๎า โดย
บูรณาการระหวํางหนํวยงาน  

 กลยุทธ์ ๓ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรกรรมอยําง
ยั่งยืนตํอเกษตรกรและผู๎ประกอบการทางการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคงอาหาร 
กลยุทธ์ที่ 1เรํงรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและ
การค๎ุมครองพ้ืนที่การเกษตร 
กลยุทธ์ที่2 จัดการทรัพยากรน้ าและดิน เพ่ือ
การเกษตรและปุาชุมชน 
กลยุทธ์ที่3 พัฒนานโยบายการสํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรที่สามารถใช๎เป็นพลังงานเพ่ือความ
สมดุล 
กลยุทธ์ที่4  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
อาหาร 
กลยุทธ์ที่5 สร๎างแรงจูงใจในการท าการเกษตร 
และเพ่ิมจ านวนเกษตรกรรุํนใหมํ 
กลยุทธ์ที่6 สํงเสริมการเข๎าถึงอาหารในระดับ
ชุมชนและครัวเรือน 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โลจิ
สติกส์ด๎านสินค๎าเกษตรและอาหารเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ความมั่นคงด๎านอาหารทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติ 
กลยุทธ์ที่8 สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

เกษตรให๎เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยครอบคลุม
ทางด๎านการผลิต การตลาด มาตรฐานสินค๎า 
และแหลํงเงินทุน รวมถึงหํวงโซํอุปทาน เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่แหลํงผลิตอาหารที่ปลอดภัย และ
เป็นภูมิค๎ุมกันรองรับวิกฤตการณ์ด๎านอาหาร  

 กลยุทธ์ ๔ สํงเสริมการวิจัย การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมทางอาหาร เพ่ือสร๎างความ
เชื่อมั่นความปลอดภัยของอาหารควบคูํกับ
การรักษาหรือเพ่ิมคุณคําทางโภชนาการ และ
เพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้งสํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เก่ียวข๎อง  

 กลยุทธ์ ๕ จัดที่ดินรองรับความมั่นคงทาง
อาหาร และคุ๎มครองพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือ
เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร สามารถ
แก๎ปัญหาและลดการสูญเสียกรรมสิทธิ์รวมถึง
การกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกร
อยํางเป็นธรรม 

 
 
 

เอกชน ชุมชนและภาคประชาชนในการรักษา
ความมั่นคงด๎านอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

กลยุทธ์ที่ 1สร๎างมาตรฐานด๎านความปลอดภัย
อาหารให๎เป็นมาตรฐานเดียวและสํงเสริมการ
บังคับใช๎ 
กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นต๎น 
(Primary Product) ให๎มีคุณภาพและความ
ปลอดภั ยตามมาตรฐ านและคุณคํ าทา ง
โภชนาการเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคการ
ผลิตในระดับชุมชน(Community Based)เพ่ือ
ปูองกันการสูญเสียและเพ่ิมมูลคําเบื้องต๎นให๎กับ
ผลผลิต 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งภาคการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Based) 
ทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่  5สํงเสริมการค๎าและการตลาด
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานทั้งที่มาจากการผลิตใน
ระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 6เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการ
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.3 สร๎างโอกาส

ในการมีที่ ดิ นท า กิ นของตน เองและ
ยกระดับรายได ๎

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.4 ปรับปรุง
ปัจจัยแวดล๎อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย 
กฎ ระเบียบให๎เกิดการแขํงขันที่เป็นธรรม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร๎าง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และการสร๎างความเข๎มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
มี สิ ท ธิ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ทุ น  ที่ ดิ น แ ล ะ
ทรัพยากรภายในชุมชนได ๎

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.1 การพัฒนา

ภาคการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.2 การพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม 

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ของประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2.4 การพัฒนา
ภาคการค๎าและการทงทุน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การรักษา

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างสมดุลของ
การอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน
และเป็นธรรม 

 แน ว ทา ง ก า ร พัฒ น า ที่  3 . 2  เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรน้ า เ พ่ือให๎ เกิดความมั่นคง 
สมดุลและยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สํงเสริมการ
ผลิ ตและการบริ โ ภคที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อม 

 แนวทางการพัฒนาที่  3 .6 บริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนา

โครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.5.2 สํงเสริม
การใช๎ เทคโนโลยีดิจิตัลในการสร๎าง
มูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนา

ภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎
กระจายอยาํงทั่วถึง 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร๎างและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย ์
 แนวทา งกา รพัฒนาที่  3 . 2  พัฒน า

ศั กยภาพคน ให๎ มี ทั กษะความรู๎  แล ะ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา 

 แนวทางการพัฒนาที่  3 .3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 ลดปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือ และ
บูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาค
สํวนในเรื่องอาหารศึกษา 
กลยุทธ์ที่2สนับสนุนให๎มีการวิจัยที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ด๎านอาหาร โภชนาการและ
สุขภาพได๎ 
กลยุทธ์ที่ 3ให๎มีการจัดการองค์ความรู๎ในเรื่อง
อาหารศึกษา และเผยแพรํความรู๎ทุ กรูป
แบบอยํางตํอเนื่อง 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

ด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนค านึงถึง
ผลกระทบตํอสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เรํงสํงเสริมการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูํการใช๎
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

 แนวทา งกา รพัฒนาที่  3 . 2  พัฒน า
ผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทาง
เทคโนโลยี 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาสภาวะ
แวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4สํงเสริมให๎ผู๎ผลิตอาหาร และชุมชน
มีความรู๎ด๎านอาหารศึกษา อยํางเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 5สํงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมตามบริบทของบุคคล และชุมชน เพ่ือ
สุขภาวะ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุง

โครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส 
ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิด
ความคุ๎มคํา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ๋ที่ 1ปรับปรุงและเสริมความเข๎มแข็ง
โครงสร๎างองค์กรในหํวงโซํ 
กลยุทธ์ที่2พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในหํวง
โซํ 
กลยุทธ์ที่ 3การพัฒนาฐานข๎อมูลและการจัดการ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(SDGs) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับชาติ กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารฯ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพ
และยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎
มาตรฐานสากล 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.6 ปฏิรูปกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากล
หรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ 
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ภาคผนวก 3  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ 

ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) 
----------------------------------------------- 

กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) ถือได๎วํา
เป็นกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารในภาพรวมของประเทศฉบับแรก ซึ่งมุํงเน๎นให๎เป็นแผนชี้น าการ
ด าเนินงานของหนํวยงานตํางๆ ในระบบอาหารของประเทศให๎ เกิดการด าเนินงานอยํางบูรณาการเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วํา “ประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีความมั่นคงด๎านอาหารอยํางยั่งยืน เพ่ือชาว
ไทยและชาวโลก” 

การด าเนินงานที่ผํานมาภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ฯ ยังถือเป็นชํวงการเปลี่ยนผํานการด าเนินงานจาก
เดิมคือแตํละหนํวยงานมีการด าเนินงานจ ากัดเฉพาะตามบทบาทหน๎าที่ของตนมาสูํการท างานอยํางบูรณาการ
ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์หลักเดียวกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศ
ไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) จึงจ าเป็นต๎องมีกลไกในการประสานความรํวมมือผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องภายใต๎
ยุทธศาสตร์ในประเด็นตํางๆ อีกทั้งก ากับทิศทางการด าเนินงานขับเคลื่อนการยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหาร
ของประเทศให๎มุํงสูํเปูาหมายเดียวกัน ตลอดจนสร๎างพ้ืนที่ให๎เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวํางภาคีเครือขําย
ตํางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา และประชาชน เพ่ือให๎เกิดการประสานความรํวมมือหวํางภาคสํวนตํางๆ ใน
การด าเนินงานมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  ดังนั้น คณะกรรมการอาหารแหํงชาติจึงได๎แตํงตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องจ านวน 3 ชุดเพ่ือท าหน๎าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฯ ไปสูํการปฏิบัติ ได๎แกํ 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 1 คณะกรรมการขับเคลื่อนด๎านความม่ันคงอาหารตลอดหํวงโซํ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 3 คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร๎างความเชื่อมโยงด๎าน

อาหารและโภชนาการสูํคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ผลการด าเนินงานของหนํวยงานตํางๆ ที่เก่ียวข๎องภายใต๎ยุทธศาสตร์มีดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านความมั่นคงอาหารตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศ

ไทย ฉบับที่ 1(พ.ศ.2555-2559) มีหลักการคือ เพื่อให๎ประเทศไทยมีความมั่นคงด๎านอาหารอยํางยั่งยืน บริหาร
จัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอยํางมีประสิทธิภาพโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน ดังนั้น กลยุทธ์และ
แนวทางการด าเนินงานจึงมีความครอบคลุมตั้งแตํการดูแลฐานทรัพยากรการผลิตอาหารได๎แกํ ดินน้ า พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ให๎สามารถผลิตอาหารได๎อยํางมีคุณภาพเพียงพอและยั่งยืน ในภาคการผลิตได๎มุํงเน๎นการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรมอยํางเหมาะสม (Zoning) โดยก าหนดให๎เกษตรและสหกรณ์จังหวัดท าแผนการพัฒนาการเกษตร
ระดับจังหวัดโดยมีข๎อมูล Zoning สินค๎าเกษตรทุกชนิดในจังหวัดมีทะเบียนเกษตรกรที่ตั้งฟาร์มแหลํงรวบรวม
ผลผลิตและกระจายสินค๎าข๎อมูลด๎านการตลาดภายในภายนอกจังหวัดแหลํงแปรรูปต๎นทุนราคาการตลาดสภาพ
ดินแหลํงน้ าฤดูกาลเพ่ือใช๎ในการวางแผนด๎านการเกษตรตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให๎เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ควบคูํกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎เป็น Smart Officer รวมทั้งการตํอยอด
องค์ความรู๎ด๎านการวิจัยและพัฒนาการสํงเสริมการรวมกลุํมเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตอาหารและ
การเชื่อมโยงตลาด 
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 1 ซึ่งท าหน๎าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคงอาหารได๎จัดท า
ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายและผลักดันการด าเนินงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในประเด็นตํางๆ ตามยุทธศาสตร์
ด๎านความมั่นคงอาหาร โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญสรุปได๎ดังนี้  

1. การด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยของหน่วยงานต่างๆ  
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านความมั่นคงอาหารซึ่งประกอบด๎วย 10 กลยุทธ์มีหลักการเพ่ือให๎

ประเทศไทยมีความม่ันคงด๎านอาหารอยํางยั่งยืนบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตอาหารอยํางมีประสิทธิภาพ
โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน โดยมีหนํวยงานตํางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู๎รับผิดชอบ
หลักด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ฯดังกลําวมีผลการด าเนินงานส าคัญของกลยุทธ์ทั้ง 10 กลยุทธ์ดังนี้ 
1.1 เร่งรัดปฏิรูปการถือครองท่ีดินและการคุ้มครองพื้นที่การเกษตร 

ด าเนินการจัดหาที่ดินท ากินมอบเอกสารสิทธิส.ป.ก. 4-01 ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ใน
ที่ดินของนิคมสหกรณ์ ตามประกาศพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํ
วันที่ 29 สิงหาคม 2558  
1.2 จัดการทรัพยากรน้ าและดินเพื่อการเกษตรและป่าชุมชน 

ด าเนินการจัดหาแหลํงน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยกํอสร๎างโครงการขนาดใหญํ มีโครงการ
พัฒนาแหลํงน้ าในชุมชนและการบริหารจัดการอยํางครบวงจร สํงเสริมการกํอสร๎างแหลํงในไรํนานอกเขต
ชลประทานปฏิบัติการฝนหลวง ตลอดจนการปรับปรุงฐานข๎อมูลทรัพยากรดินและการปรับปรุงบ ารุงดินในจังหวัด
ที่ได๎รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว 
1.3 สร้างสมดุลระหว่างพืชอาหารกับพืชพลังงาน 

ด าเนินโครงการปรับโครงสร๎างสํงเสริมการเกษตรให๎เป็นแปลงใหญํโดยยึดระบบการบริหารพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Zoning) จัดท า Road Map ยุทธศาสตร์สินค๎าเกษตร 4 ชนิดได๎แกํข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์มันส าปะหลัง
อ๎อยโรงงานและปาล์มน้ ามัน 
1.4 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 

ด าเนินการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ  (Zoning) เชํนเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดต๎นทุนการผลิตในเขตพ้ืนที่เหมาะสมในการท าปศุสัตว์โคเนื้อโคนมสุกรเป็นต๎น รวมทั้งมีการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให๎กับเกษตรกรเชํนการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชไรํ พืชอาหารสัตว์พืชท๎องถิ่นและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆการพัฒนาระบบตลาดกลางสินค๎า
เกษตร เป็นต๎นตลอดจนการสํงเสริมอาชีพเพ่ือเกษตรกรให๎มีรายได๎เสริมเพ่ือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.5 สร้างแรงจูงใจในการท าการเกษตรและเพิ่มจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

สํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ของเกษตรกรต๎นแบบด๎านเกษตรผสมผสานและขยายผลไปสูํเกษตรกรรายอ่ืน
สร๎างและพัฒนาเกษตรรุํนใหมํที่มีความรู๎ทั้งทางด๎านทฤษฎีและการปฏิบัติผํานกลไกของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีวิทยาลัยประมงและวิทยาลัยอาชีพตํางๆ 
1.6 ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารในระดับชุมชนและครัวเรือน 

คัดเลือกศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม
และปฏิบัติด๎วยการถํายทอดความรู๎เทคนิคการบริหารจัดการตํางๆมีศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎านโดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เพ่ือให๎ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎และเป็นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
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1.7 ปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร 
สนับสนุนการกระจายอาหารอยํางมีประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารศูนย์

รวบรวมและกระจายสินค๎าตลาดกลางโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ใน 77 จังหวัด 
1.8 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในการรักษาความม่ันคงด้านอาหาร 

พัฒนาเกษตรแบบพันธสัญญา(Contract Farming) ในกลุํมพ้ืนที่จังหวัดชายแดนรวมทั้งการ
ประกันภัยพืช (Crop Insurance) ส าหรับข๎าวโพดข๎าวโคนม 
1.9 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร 

สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด๎านการผลิตและการตลาดเชิงบูรณาการโดยการใช๎องค์ความรู๎ในการ
เพ่ิมมูลคําตลอดหํวงโซํการผลิตถึงการตลาดในพืชที่มีศักยภาพในการแขํงขันและพืชทางเลือกใหมํในการสร๎าง
รายได๎หลักให๎แกํชุมชน 
1.10 จัดระบบเพื่อรองรับความม่ันคงด้านอาหารในภาวะวิกฤติ 

มีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด๎านการเกษตรเพ่ือ
สามารถชํวยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได๎รับผลกระทบจากภัยพิบัติด๎านการเกษตร ซึ่งในปี 2556-2557 
ได๎ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยจากพายุไต๎ฝุุนไหํเยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์โดยบริจาคข๎าวผํานองค์กรส ารองข๎าว
ฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (APTERR) จ านวน 5,000 ตัน 

2. การด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความม่ันคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในปี 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะอนุกรรมการจัดท าแผนเพ่ือการบริหารความ

มั่นคงทางด๎านอาหารภายใต๎คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ได๎จัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด๎านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2556-2559) ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคงอาหารของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 1    
(พ.ศ.2555-2559) 

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด๎านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (พ.ศ.2556-2559) มีกรอบ
แนวคิดคือการมีอาหาร (Food Availability) การเข๎าถึงอาหาร (Food Accessibility) การใช๎ประโยชน์ (Food 
Utilization) และเสถียรภาพด๎านอาหาร (Food Stability) โดยมีเปูาหมายหลักคือ “คนไทยมีอาหารที่มีคุณภาพ
เพ่ือบริโภคอยํางเพียงพอและยั่งยืน” ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก และมีผลการด าเนินงานตามกรอบ
ยุทธศาสตร์สรุปได๎ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศอย่างยั่งยืนมี
การด าเนินงานเชํนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรและพัฒนาศักยภาพทางการผลิตเพ่ือ
การเกษตรให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2สนับสนุนให้ประชากรทุกระดับเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอได้ตลอดเวลามีการ
ด าเนินงานเชํนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหมํโครงการพัฒนากลุํมเครือขําย
กลุํมอาชีพในสถาบันเกษตรกรโครงการพัฒนาและสํงเสริมการเพ่ิมมูลคําสินค๎าข๎าวในระดับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการผลิตอาหารคุณภาพดีลดการสูญเสียและมีการใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมมีการด าเนินงานเชํนโครงการพัฒนาและสํงเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค๎าให๎ได๎
มาตรฐาน (GAP) ทั้งพืชประมงและปศุสัตว์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green City) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4รักษาเสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนมีการด าเนินงานเชํนโครงการบริหาร
จัดการและควบคุมการท าประมงโครงการศึกษาสินค๎าเกษตรเพ่ือความมั่นคงทางอาหารกรณีข๎าว  (ครัวไทยสูํครัว
โลก) โครงการสร๎างและพัฒนาเครือขํายเพื่อควบคุมการเผาวัสดุเหลือใช๎ในพ้ืนที่เกษตรเป็นต๎น 
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ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝุายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯได๎เตรียมการส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ความมั่นคงด๎านอาหารในระยะตํอไปโดยได๎จัด
สัมมนาเรื่องการจัดเพ่ือรับฟังข๎อคิดเห็นข๎อเสนอแนะจากผู๎เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยสรุปประเด็นซึ่งเห็น
ควรบรรจุไว๎ในกรอบยุทธศาสตร์ฯเชํนการมุํงเน๎นเรื่องการเข๎าถึงอาหารและการมีเสถียรภาพด๎านอาหารการให๎
ความส าคัญเรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัยการบรรเทาความยากจนและความมั่นคงด๎านอาหารในระยะยาวการ
ผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินการใช๎เทคโนโลยีระบบสารสนเทศนวัตกรรมเพ่ือชํวยในการพัฒนาการผลิต
เพ่ือการเกษตรและการมีสํวนรํวมของชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือขํายสามารถแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลเพื่อพัฒนาระบบการท าการเกษตรที่เข๎มแข็งตํอไป 

3. การด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ในปี 2556 รัฐบาลได๎ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพ่ือ

บูรณาการภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ประเทศเพ่ือให๎เกิดความชัดเจนน าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรมและ
ตอบสนองตํอเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศใน 4 ด๎านคือการเพ่ิมรายได๎จากฐานเดิมสร๎างรายได๎จากโอกาส
ใหมํเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขํงขันและลดรายจํายโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ หยิบยกแนวทางการ
ด าเนินงานส าคัญภายใต๎ยุทธศาสตร์ความม่ันคงอาหารของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย
มาจัดท าโครงการส าคัญ (Flagship Project) เพ่ือตอบสนองตํอเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 โครงการคือ 

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning)  
มีเปูาหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลดต๎นทุนจัดสมดุลระหวํางการผลิตและการตลาดรวมทั้ง

เพ่ิมมูลคํา (Value Added) และสร๎างมูลคํา (Value Creation) ด๎วยการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยประกาศเขต
เกษตรเศรษฐกิจส าหรับพืชปศุสัตว์และประมงจ านวน 20 ชนิดสินค๎าได๎แกํพืช 13 ชนิด (ข๎าวมันส าปะหลัง
ยางพาราปาล์มน้ ามันอ๎อยโรงงานข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์สับปะรดโรงงานล าไยเงาะทุเรียนมังคุดมะพร๎าวและกาแฟ) ปศุ
สัตว์ 5 ชนิด (โคเนื้อโคนมสุกรไกํเนื้อและไกํไขํ) และประมง 2 ชนิด (กุ๎งทะเลและสัตว์น้ าจืด)  

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
มีเปูาหมายที่จะพัฒนาการเกษตรให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและน าขยะจากการเกษตรแปรรูปไปใช๎

ให๎เกิดคุณคําและมูลคําโดยจัดให๎แตํละจังหวัดพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่เป็นเมืองและสังคมเกษตรสีเขียวโดย
ด าเนินการในพ้ืนที่ 6 จังหวัดเปูาหมายได๎แกํเชียงใหมํหนองคายศรีสะเกษจันทบุรีราชบุรีและพัทลุงสร๎างความ
เข๎าใจกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีที่ก าหนดเป็นเมืองเกษตรสีเขียวรวมทั้งให๎ความรู๎เกี่ยวกับการผลิตโดยใช๎
สารเคมีอยํางถูกวิธีให๎เกิดต าบลหรือหมูํบ๎านสีเขียวต๎นแบบ 

โครงการพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer /Smart Officer)  
มีเปูาหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให๎มีความคิดนวัตกรรมโดยต๎องมีความรู๎ทางวิชาการวางแผนการใช๎

เทคโนโลยีชํวยในการผลิตผลิตสินค๎ามีคุณภาพปลอดภัยตํอผู๎บริโภครับผิดชอบตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อมและใช๎
หลักการตลาดน าการผลิตเพ่ือพัฒนาเกษตรกรเฉพาะรายให๎มีรายได๎เทํากับคําแรงขั้นต่ าเป็นอยํางน๎อย180,000 
บาท/ปีพัฒนาการจดทะเบียนเกษตรกรให๎ทันสมัยโดยถํายโอนข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรจ านวน 7.2 ล๎านครัวเรือน
ให๎กับกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งได๎จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข๎อมูลเกษตร (War Room) ซึ่งมีการน าเสนอข๎อมูลเชิง
นโยบายและบูรณาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงทั้ง 77 จังหวัด 
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โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)  
มีเปูาหมายให๎อาหารที่ผลิตจากเกษตรกรเพ่ือการบริโภคภายในและสํงออกเป็นอาหารที่มีคุณภาพ

และความปลอดภัยตํอผู๎บริโภคซึ่งท าให๎คนไทยและนักทํองเที่ยวที่มาประเทศไทยมีความมั่นใจในคุณภาพอาหารที่
ไมํมีสารเคมีตกค๎างไมํมีเชื้อโรคทั้งในพืชประมงและปศุสัตว์รวมทั้งสินค๎าเกษตรมีมาตรฐานได๎รับการยอมรับท าให๎
สามารถสํงออกอาหารและสินค๎าเกษตรเป็นมูลคํากวําปีละ 1 ล๎านล๎านบาท 

ที่ผํานมาได๎จัดท ามาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหาร และสํงเสริมให๎เกษตรกรเข๎าสูํระบบการผลิต
มาตรฐานที่ได๎รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากลมีผลการด าเนินงาน คือ ได๎ให๎การรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเกษตรกรเป็น GAP ด๎านพืช 198,365 แปลงประมง 9,930 ฟาร์มและปศุสัตว์ 9,573 ฟาร์มรวมทั้ง
ตรวจสอบและรับรองโรงงานตามมาตรฐาน GMP และ HACCP พืช 1,053 โรงงานประมง 322 โรงงานและปศุ
สัตว์ 360 โรงงานรวมทั้งรับรองร๎านอาหารและภัตตาคารที่ใช๎วัตถุดิบจากฟาร์มเกษตรกรที่มีสัญลักษณ์ Q 
จ านวน 1,215 รายใน 76 จังหวัด 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มีเปูาหมายเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศด๎านการเกษตรในสินค๎าแตํละชนิดเพ่ือเป็นผู๎น าผู๎รํวม

ทุนหรือผู๎รับสินค๎าจากประเทศอาเซียนในปี 2558 โดยวางยุทธศาสตร์รํวมกับภาคเอกชนและเกษตรกรเพ่ือ
ก าหนดยุทธศาสตร์ของแตํละชนิดสินค๎ากลุํมที่มีศักยภาพเชํนกุ๎งไกํเนื้อโคนมสุกรมันส าปะหลังข๎าวและกลุํมที่ยังมี
ปัญหาเชํนมะพร๎าวกาแฟตลอดจนพัฒนามาตรฐานสินค๎าเกษตรให๎เป็นมาตรฐานอาเซียน (38 ชนิด) จัดท า
โครงการความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านทางวิชาการด๎านเกษตรและรํวมมือการผลิตในลักษณะเกษตรพันธ
สัญญา 

โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)  
มีเปูาหมายผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งไทยมีการสํงออกเมล็ดพันธุ์พืชมากวํา 20 ชนิดมูลคํากวํา 4,000 ล๎านบาท/ปีสํงออกพันธุ์ปศุสัตว์ปีละกวํา 
5,200 ล๎านบาทรวมทั้งมีการผลิตพันธุ์ข๎าวคุณภาพดีปีละมากกวํา 1.4 ล๎านตัน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 

(1) พัฒนาศูนย์วิจัยพันธุ์พืชและผลิตพันธุ์หลักโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกเป็น
ต๎นแบบการผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวใช๎กลไกศูนย์ข๎าวชุมชน (2,160 ศูนย์) และหมูํบ๎านสํงเสริมและผลิต
เมล็ดพันธุ์ (ปีละ 215,000 ตัน)  

(2) สํงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีโดยใช๎กลไกสหกรณ์การเกษตร (ปีละ 36,000 ตัน)  
(3) ศึกษาวิจัยพันธุ์ข๎าวและพันธุ์พืชที่เป็นลักษณะเฉพาะของไทยและเก็บรวบรวมไว๎เพ่ือให๎เกิดความ

มั่นคงอาหารซึ่งในโครงการได๎เก็บเมล็ดสายพันธุ์พืชกวํา 32,022 สายพันธุ์(96 ชนิดพืช) และพันธุ์ข๎าว 20,000 
สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พื้นเมืองกวํา 17,000 สายพันธุ์ 

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
มีเปูาหมายที่จะสํงเสริมการใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ก าลังขาดแคลน

และเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ าหนํายเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียนโดยรํวมมือกับมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาตํางๆพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและแสดงศักยภาพด๎านเครื่องจักรกลการเกษตรของ
ประเทศไทยรวมทั้งจัดท ายุทธศาสตร์การสํงเสริมและพัฒนาการใช๎เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์
การเกษตรพ.ศ. 2557 - 2561 เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปรับรูปแบบกระบวนการผลิตของประเทศ 
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โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
มีเปูาหมายบริหารจัดการน้ าเพื่อการชลประทานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและพ้ืนที่ชลประทานให๎ครบ 

60 ล๎านไรํโดยเฉพาะในเขต Zoning โดยประกาศพ้ืนที่น้ าน๎อยจัดพ้ืนที่ปลูกพืชตามปริมาณน้ าในเขื่อนจัดหา
อาชีพและรายได๎แกํเกษตรกรในภาวะน้ าแล๎ง มีระบบเตือนภัยน้ าทํวมและฝนแล๎ง โดยแจ๎งเตือนภัยแกํเกษตรกร
ลํวงหน๎าอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานอยํางน๎อย 200,000 ไรํตํอปี เพ่ิมบํอน้ าขนาดเล็กนอกเขต
ชลประทานปีละ 100,000 บํอและวางระบบเติมน้ าในแหลํงน้ าชุมชนให๎สามารถใช๎น้ าเพ่ือการเกษตรในชํวงแล๎ง
ตลอดจนน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องฝนหลวงมาใช๎เพ่ือแก๎ปัญหา
น้ าเพื่อการเกษตรกร 

อนึ่งการด าเนินงานตํอเนื่องในปัจจุบันได๎มี Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ปี 2558 
– 2562) โดยมีโครงการ/แผนงานที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข๎องกับความมั่นคงด๎านอาหารเชํน 

(1) โครงการปรับโครงสร๎างการผลิตพืช (ข๎าว) ปศุสัตว์ (กระบือโคไกํพ้ืนเมือง) ประมง (กุ๎งทะเล
หอยแครงปลานิล)  

(2) โครงการแก๎ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด๎วยการจ าหนํายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในสํวน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การปรับปรุงและออกกฎหมายเพ่ิมเติม 

(3) โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์ 
(4) โครงการปรับโครงสร๎างการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามันแบบ

ครบวงจร 
(5) โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการด าเนินธุรกิจข๎าวสถาบันเกษตรกร 
(6) โครงการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข๎าว 

4. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดด้านความม่ันคงอาหาร 

4.1 จ านวนผู้ขาดสารอาหารของประเทศไทย (Hunger/ Undernourished People) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รํวมกับส านักงานสถิติแหํงชาติและกระทรวงสาธารณสุขท าการส ารวจ

และวิเคราะห์จ านวนผู๎ขาดสารอาหารของประเทศไทย (Hunger/ Undernourished People) ระหวํางปี 2533 
ถึง 2559 พบวําจ านวนผู๎ขาดสารอาหารของประเทศไทยลดลงมากกวําครึ่งหนึ่งในชํวงเวลาดังกลําว โดยจากผล
การประเมินพบวําจากปี 2533 ถึง 2559 จ านวนผู๎ขาดสารอาหารของประเทศไทยในปี 2533 -2535 มี
จ านวน 19.8 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 34.6 และในปี 2557-2559 มีจ านวน 5 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 7.4 
จึงถือวําลดลงได๎มากกวําครึ่งหนึ่ง 

ถือได๎วําเป็นความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาประเทศที่สํงผลให๎ดัชนีชี้วัดความอดอยาก
หิวโหยลดลงเร็วกวําเวลาเปูาหมายที่ก าหนดไว๎คือ 3 ปี (นับจากปี 2533) อันเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบาย
พัฒนาในด๎านการเกษตรและอาหาร รํวมกับการพัฒนาด๎านการสาธารณสุขและด๎านอาหารศึกษาอยํางตํอเนื่องจึง
ท าให๎ประเทศไทยได๎รับรางวัลจ านวน 2 รางวัล จากองค์การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติ (FAO) ที่จะ
มอบให๎กับประเทศที่สามารถลดจ านวนของประชากรที่ขาดสารอาหารได๎ตามเปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ 
ได๎แกํ รางวัล “Recognizing Outstanding Progress in Fighting Hunger” ในปี 2556 และรางวัล 
“Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” ในปี 2558   
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อยํางไรก็ตาม แม๎วําประเทศไทยจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษในปี 
2555 ตามท่ีกลําวในข๎างต๎นแตใํนปี 2558 ยังมีประชากรอีกบางสํวนประมาณร๎อยละ 7.4 ที่ยังอยูํในภาวะขาด
สารอาหารหรือทุพโภชนาการ จึงเป็นประเด็นท๎าทายในการด าเนินงานความมั่นคงด๎านอาหารในระยะตํอไปที่
จะต๎องลดสัดสํวนประชากรที่อดอยากหิวโหยให๎น๎อยลงอีกเพ่ือให๎สอดรับกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติที่มีเปูาหมายในการขจัดภาวะอดหยากและหิวโหยของประชากร (SDG2: Zero Hunger) 
 

4.2 อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ค านวณอัตราการพ่ึงพาตนเอง (Self-
Sufficiency Ratio: SSR) หมายถึง ดัชนีที่ชี้ให๎เห็นถึงการพ่ึงพาภายในประเทศเพ่ือความยั่งยืนซึ่งเป็นการผลิต
สอดคล๎องกับการใช๎ในประเทศที่มีความสมดุล (หากคํา SSR มากกวํา 100 หมายถึงการผลิตที่เกินกวําการใช๎ใน
ประเทศ และหากคํา SSR น๎อยวํา 100 หมายถึงการผลิตที่ไมํเพียงพอตํอการใช๎ในประเทศ) ในที่นี้จะเป็นการ
แสดงผล SSR ซึ่งเป็นอัตราการพ่ึงพาตัวเองของสินค๎าเกษตรที่ส าคัญที่จะสํงผลถึงการมีโภชนาการที่ดี และสํงผล
ถึงความม่ันคงอาหารในอนาคตได๎ สรุป SSR เป็นรายกลุํมทางโภชนาการได๎ ดังนี้ 

กลุ่มคาร์โบไฮเดรต มีสินค๎าที่ส าคัญคือ ข๎าว ซึ่งโดยเฉลี่ย 4 ปี ตั้งแตํปี 2555-2558 นั้น มีคํา 
SSR เกิน 100% ถึง 2 เทํา แตํผลผลิตรวมมีทิศทางลดลง และมันส าปะหลังซึ่ง มีคํา SSR เกิน 100% ถึง 3 เทํา
โดยเฉลี่ยจาก 4 ปี ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นการผลิตที่ใช๎ในอุตสาหกรรมตํอเนื่องในการเลี้ยงสัตว์ มีคํา SSR ต่ า
กวํา 100% คือมีคํา SSR เฉลี่ย 4 ปี อยูํที่ 97.87% ซึ่งเป็นการผลิตที่ไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎ อ๎อย มีคํา 
SSR เฉลี่ย 4 ปี มากกวํา 100% อยูํ 4 เทํา คํา SSR อยูํที่ 438.52%  

กลุ่มไขมันมีสินค๎าที่ส าคัญคือ ปาล์มน้ ามัน มีคํา SSR เฉลี่ย 4 ปีอยูํที่ 206.29% และ มะพร๎าว มี
คํา SSR เฉลี่ย 4 ปีอยูํที่ 91.52%  ถั่วเหลือง มีคํา SSR ต่ ากวํา 100% มาก คือมีคํา SSR เฉลี่ย 4 ปี อยูํที่ 
2.53% ซึ่งเป็นการผลิตที่ไมํเพียงพอตํอความต๎องการใช๎ และอาจกระทบตํออุตสาหกรรมตํอเนื่องอ่ืนๆ ได๎ 

กลุ่มโปรตีนมีสินค๎าที่ส าคัญคือ ไขํไกํ ไกํเนื้อ และเนื้อสุกร ซึ่งโดยเฉลี่ย 4 ปี ตั้งแตํปี 2555-2558 
นั้น มีคํา SSR เกิน 100% กุ๎ง ซึ่ง มีคํา SSR เฉลี่ย 4 ปีเกิน 100% ถึง 8 เทําซึ่งเน๎นการผลิตเพื่อการสํงออก  

กลุ่มวิตามินมีสินค๎าที่ส าคัญคือ พืชผัก ผลไม๎ สํวนใหญํมีคํา SSR เกิน 100% ยกเว๎นกระเทียมและ
หอมหัวใหญํที่มีคํา SSR เฉลี่ย 4 ปี 53.19% และ 49.04%  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์ด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของ

ประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) มีหลักการคือเพ่ือดูแลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในหํวงโซํ
อาหารโดยมีเปูาหมายสูงสุดคือการค๎ุมครองผู๎บริโภคและสํงเสริมการค๎าทั้งในและตํางประเทศและเป็นพ้ืนฐานของ
การแก๎ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 2 ได๎แปลงยุทธศาสตร์สูํการปฎิบัติโดยก าหนดเป็น10 ประเด็นขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับปัญหาด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่เกิดจากการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีที่สํงผลกระทบโดยตรงตํอสุขภาพของผู๎บริโภคและความเชื่อมั่นตํอคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารไทย ได๎แกํ 

 
 

1.การสร๎างมาตรฐานด๎านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารให๎เป็นมาตรฐานเดียวตลอดหํวงโซํ 
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2.การใช๎มาตรฐานสูํการปฏิบัติทั้งระดับการผลิตขั้นต๎นผลิตภัณฑ์อาหารระดับชุมชนและระดับ
อุตสาหกรรมรวมถึงการพัฒนายกระดับผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการให๎เข๎าสูํมาตรฐานตลอดหํวงโซํ 

3.การยกระดับมาตรฐานสถานบริการอาหารเพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคสํงเสริมการทํองเที่ยวและเผยแพรํ
วัฒนธรรมอาหาร 

4.การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการก ากับดูแลสินค๎าอาหารน าเข๎า 
5.การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการและควบคุมสารเคมีและยาที่ใช๎ในการเกษตร 
6.การสํงเสริมการใช๎ตราสัญลักษณ์ด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพ่ือสร๎างความมั่นใจ ให๎กับ

ผู๎บริโภคท้ังในและตํางประเทศ 
7.การพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองตลอดหํวงโซํ 
8.การประเมินและการบริหารความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหารที่มีผลตํอสุขภาพ 
9.การบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในระดับจังหวัดท๎องถิ่นและชุมชน 
10.การพัฒนาศักยภาพผู๎บริโภค 
 

และได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการจ านวน 9 ชุดเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานขับเคลื่อนราย
ประเด็นโดยบูรณาการการท างานรํวมกับหนํวยงานตํางๆให๎เกิดการเชื่อมโยงงานด๎านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารตลอดหํวงโซํผลการด าเนินงานที่ส าคัญสรุปได๎ดังนี้ 

1. การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด (ค้าปลีก)เพื่อความปลอดภัยอาหารสู่ผู้บริโภค 
มีเปูาหมายมุํงเน๎นใช๎กลไกตลาดและการรับซื้อเป็นมาตรการจูงใจให๎ผู๎ผลิตเข๎าสูํมาตรฐานที่ท าให๎เกิด

ความปลอดภัยอาหารผลการด าเนินงานได๎จัดท าข๎อเสนอแนะเชิงพัฒนาตํอหนํวยงภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สํงเสริมมาตรฐานด๎านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตลอดหํวงโซํ โดยศึกษาสินค๎า 5 กลุํมได๎แกํกลุํมสัตว์บก
และผลิตภัณฑ์ (เนื้อวัว) กลุํมน้ านมและผลิตภัณฑ์ (นมพาสเจอร์ไรส์) กลุํมธัญพืชถั่วเมล็ดและผลิตภัณฑ์กลุํมสัตว์
น้ าและผลิตภัณฑ์ (ปลานิลและก๎ุงขาว) และกลุํมผักและผลไม๎สดในกลุํมผักสด (คะน๎าพริก) และผลไม๎สด 

2. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
มีเปูาหมายพัฒนาและสํงเสริมระบบคุณภาพและมาตรฐานสถานบริการอาหารของไทยให๎สามารถ

รองรับข๎อตกลงของอาเซียนและแนวทางสากลและการสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาร๎านอาหารของไทยให๎เป็น
ครัวอาหารโลกรวมทั้งการสํงเสริมครัวไทยสูํครัวโลก โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญคือ จัดท ามาตรฐานคุณภาพ
ร๎านอาหารและข๎อก าหนดมาตรฐานคุณภาพร๎านอาหารจัดท าคูํมืออ๎างอิงด๎านการตรวจประเมินร๎านอาหารและ
คูํมือหลักสูตรการพัฒนาร๎านอาหารสูํมาตรฐานคุณภาพร๎านอาหารของประเทศไทยและจัดท ากรอบแนวคิดการ
ตรวจประเมินและรับรองร๎านอาหารตามมาตรฐานคุณภาพร๎านอาหารโดยมีองค์ประกอบของหนํวยรับรอง
ระบบงาน (Accreditation Body) หนํวยรับรอง (Certification Body) และหนํวยตรวจ (Inspection Body) ให๎
เชื่อมโยงกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง 

3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการก ากับดูแลสินค้าอาหารน าเข้า 
มีเปูาหมายเพ่ือสํงเสริมความเข๎มแข็งในการก ากับดูแลสินค๎าอาหารน าเข๎าโดยบูรณาการการท างาน

ระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและพัฒนาระบบการควบคุมสินค๎าด๎านความปลอดภัยรวมถึงการก าหนดความ
รับผิดชอบของผู๎ประกอบการในการน าเข๎าสินค๎า ซึ่งมีผลการด าเนินงานส าคัญคือได๎จัดท ากรอบแนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการก ากับดูแลการน าเข๎าสินค๎า รวมทั้งได๎มีการรวบรวมสถานการณ์
ภายในประเทศการวิเคราะห์ชํองวํางปัญหาและอุปสรรค และสร๎างแนวทางขับเคลื่อนและการจัดท าข๎อเสนอเชิง
นโยบายของประเทศ 
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4. การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการและควบคุมสารเคมีและยาทางการเกษตร 
มีเปูาหมายคือปรับปรุงประสิทธิภาพในการก ากับดูแลวัตถุอันตรายทางการเกษตรและยาสัตว์รวมทั้งสาร

ตกค๎างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรและยาสัตว์เพ่ือน าไปสูํการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารที่ได๎มาตรฐานและ
ปลอดภัยทั้งตํอผู๎ผลิตที่มีความจ าเป็นต๎องใช๎วัตถุอันตรายทางการเกษตรและยาสัตว์ผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานส าคัญคือการจัดท าข๎อเสนอแนวทางการด าเนินงานการจัดการสารเคมีและยาทางการเกษตร 
แบํงเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะสั้น: จัดตั้งหนํวยงานกลางรับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงของประเทศ (Risk Assessment) 
และจัดท าระบบเฝูาระวังและตรวจสอบสารตกค๎างรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการพร๎อมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยง
ข๎อมูลระหวํางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขภายใต๎ Rapid Alert System ซึ่งอยูํระหวําง
ด าเนินการของกระทรวงสาธารณสุขรํวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการระยะกลางเสนอให๎มีการ
ก าหนดให๎การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรมีหลักเกณฑ์เดียวกันโดยเสนอให๎ขึ้นทะเบียนที่เดียวกับ
หนํวยงานที่ท าหน๎าที่เป็นหนํวยงานกลางแบบ Single Window โดยเป็นการขออนุญาตขึ้นทะเบียนที่จุดเดียว 
(Single Submission) และมาตรการระยะยาว เสนอให๎มีการก าหนดการปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎สารเคมีที่
ถูกต๎องและปลอดภัยในระบบการผลิตเป็นมาตรฐานบังคับโดยการให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องอยํางมี
ประสิทธิภาพแกํเกษตรกรและผู๎ใช๎วัตถุอันตรายทางการเกษตรรวมทั้งสนับสนุนให๎เกษตรกรเข๎าสูํระบบการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices; GAP) มากขึ้น 

จากมาตรการระยะสั้นที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได๎บูรณาการการด าเนินงาน
รํวมกับหนํวยงานในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และภาคีทั้งภาคประชาชนและเอกชน จัดท าโครงการการจัดการผักและผลไม๎สดปลอดภัย โดยได๎
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค๎าง โดยการปรับจ านวนรายการและคํา
ปริมาณสารพิษตกค๎างสูงสุด (MRL) ครอบคลุมครอบคลุม 286 ชนิดสาร  และสอดคล๎องมาตรฐานนานาชาติ 
(Codex)ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการผลิตและการเก็บ
รักษาผักหรือผลไม๎สดบางชนิดและการแสดงฉลาก เพ่ือพัฒนาและยกระดับให๎สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม๎สดตามระบบประกันคุณภาพสถานที่ผลิตอาหาร(GMP)  รวมถึงสร๎างระบบการบํงชี้รุํนการผลิตเพ่ือการตาม
สอบย๎อนกลับจัดท าแผนบูรณาการการเฝูาระวังผักและผลไม๎สดรํวมกับหนํวยงานตํางๆที่เก่ียวข๎องจัดท าฐานข๎อมูล
กลางเพ่ือการเฝูาระวังการตกค๎างของยาฆําแมลงในผักและผลไม๎  และจัดท าสื่อเพ่ือให๎ความรู๎แกํประชาชนในการ
เลือกซื้อและการบริโภคผักและผลไม๎ให๎ปลอดภัย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได๎มีนโยบายให๎โรงพยาบาล
จัดซื้อผักและผลไม๎จากฟาร์มที่ได๎มาตรฐาน GAP หรือผักปลอดภัยจากสารเคมีตกค๎างเพ่ือเป็นการสร๎างความ
ต๎องการ(Demand) ผักและผลไม๎ปลอดภัย อันจะเป็นแรงจูงใจให๎เกิดการผลิตสินค๎าเกษตรที่ปลอดภัยออกสูํตลาด
มากขึ้น 

5.การพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองตลอดห่วงโซ่ 
มีเปูาหมายเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาระบบตรวจสอบรับรองตลอดหํวงโซํอาหาร ซึ่ง

เป็นกลไกในการก ากับควบคุมอาหารทั้งที่ผลิตในประเทศและน าเข๎าให๎มีความปลอดภัยและสร๎างความเชื่อมั่น
ให๎กับผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ การด าเนินงานโดยส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติได๎
จัดท าโครงการรับรองระบบงานหนํวยตรวจ (IB) ด๎านสินค๎าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 
เพ่ือรองรับการถํายโอนภารกิจด๎านการตรวจสอบและรับรองซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และสร๎างการเชื่อมโยง
และสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและรับรองส าหรับผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการและหนํวยงานรัฐที่ท าหน๎าที่ในการ
ออกกฎระเบียบและบงัคับใช๎กฎหมายด๎านสินค๎าเกษตรและอาหาร 
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6.การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร 
มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหารในภาพรวมของประเทศให๎

มีประสิทธิภาพมีการด าเนินงานอยํางบูรณาการและความสอดคล๎องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งผลการ
ด าเนินงานส าคัญ ได๎แกํ การจัดท ากรอบแนวคิดในการด าเนินงานขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยง
ด๎านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย (Framework of National Risk Assessment) การจัดท าฐานข๎อมูล
ผู๎เชี่ยวชาญ (Roster of Experts) โดยก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู๎เชี่ยวชาญด๎านประเมิน
ความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหารโดยแบํงผู๎เชี่ยวชาญออกเป็น  6 ด๎านได๎แกํผู๎เชี่ยวชาญด๎านเคมี 
(Chemical)ผู๎เชี่ยวชาญด๎านจุลินทรีย์ (Microbiology) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการประเมินความปลอดภัยทางอณู
ชีววิทยา โภชนาการ พิษวิทยา และการกํอภูมิแพ๎ของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ (GMOs) ผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านโภชนาการ (Nutrition) ผู๎เชี่ยวชาญด๎านข๎อมูลการบริโภคอาหาร (Food Consumption) และผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านอาหารสาขาพิษวิทยาระบาดวิทยาและการกํอภูมิแพ๎ (Toxicology and Epidemiology and Allergy) และ
ได๎มีการจัดตั้งหนํวยงานกลางด๎านการประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหารรํวมกับสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดลและประสานการด าเนินงานกับแหลํงทุนตํางๆเพ่ือสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการด๎านการ
ประเมินความเสี่ยงอยํางเป็นรูปธรรมและจัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk 
Assessment Center: TRAC)รํวมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและได๎จัดท าแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Guideline) เพ่ือเป็นเอกสารอ๎างอิงส าหรับคณะผู๎ประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessor Team) ใช๎เป็นหลักการในการประเมินความเสี่ยงอาหารในสาขาตํางๆจ านวน 7 เรื่อง ได๎แกํ (1) แนว
ปฏิบัติทั่วไปส าหรับการประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหาร (2) แนวปฏิบัติส าหรับการประเมินความ
เสี่ยงด๎านอาหารสาขาเคมี: สารปนเปื้อนวัตถุเจือปนอาหารและยาสัตว์ตกค๎าง (Chemical: Contaminant/ 
Food Additives/ Veterinary drugs) (3) แนวปฏิบัติส าหรับการประเมินความเสี่ยงด๎านอาหารสาขาเคมี : สาร
ตกค๎างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Chemical: Pesticides Residue)(4) แนวปฏิบัติส าหรับการประเมิน
ความเสี่ยงด๎านอาหารสาขาการประเมินความปลอดภัยของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์  (GMOs) (5) 
แนวปฏิบัติส าหรับการประเมินความเสี่ยงด๎านอาหารสาขาจุลินทรีย์ (Microbiology) (6) แนวปฏิบัติส าหรับการ
ประเมินความเสี่ยงด๎านอาหารสาขาโภชนาการ (Nutrition) และ (7) แนวปฏิบัติส าหรับการประเมินความเสี่ยง
ด๎านอาหารสาขาวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Materials) 

TRAC ได๎ด าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัย
อาหาร (Capacity Building on Risk Assessment for Food Safety in Thailand) เพ่ือเป็นการเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจในการประเมินความเสี่ยงด๎านความปลอดภัยอาหารของบุคลากรที่เกี่ยวข๎องและน าไปปฏิบัติได๎
ในทิศทางเดียวกันซึ่งจะเป็นการสร๎างความเข๎มแข็งในการด าเนินงานด๎านการประเมินความเสี่ยงของประเทศ 

7. การบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 
มีเปูาหมายเพ่ือสร๎างการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยด๎านอาหารในระดับจังหวัด

ท๎องถิ่นและชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งและเชื่อมโยงในระดับประเทศ ซึ่งมีผลการด าเนินงานส าคัญคือการจัดท า
ข๎อเสนอเพ่ือให๎เกิดการด าเนินงานอยํางบูรณาการและขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 2 ลักษณะคือ 
 
 

(1) ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ 



ฉบับใช๎ประชุมคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ ครั้งที ่1/2560 วันศกุรท์ี่ 11 สิงหาคม2560 

 

73 
 

เรํงพัฒนาฐานข๎อมูลและการจัดการฐานข๎อมูลความปลอดภัยด๎านอาหารตลอดหํวงโซํอาหาร
เชื่อมโยงทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาคพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณอัตราก าลังที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข๎อเสนอแนะที่ 1 มีนโยบายการด าเนินงานทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาคที่ชัดเจนและตํอเนื่อง

ตลอดหํวงโซํ 
ข๎อเสนอแนะที่ 2 กระบวนการสร๎างตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงานความปลอดภัยด๎าน

อาหารรํวมกันหรือที่เรียกวํา Joint KPI ในหนํวยงานหลักคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลรับผิดชอบการ
เพาะปลูกประมงปศุสัตว์และวัตถุดิบ/ผลิตผลทางการเกษตรกระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบสถานที่ผลิต
อาหารสถานที่น าเข๎าอาหารและสถานที่จ าหนํายอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารกระทรวงพาณิชย์ดูแลรับผิดชอบ
การก ากับดูแลการจ าหนํายสินค๎ากระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาหลักสูตรเนื้อหาการเรียนตํางๆที่
เกี่ยวข๎องกับอาหารศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลในระดับท๎องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ที่มีการท าการเกษตรการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปตลอดจนการจ าหนํายอาหารในท๎องถิ่น 

ข๎อเสนอแนะที่ 3 ก าหนดให๎มีคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดที่ก าหนดให๎มี
องค์ประกอบทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตลอดหํวงโซํอาหารเพ่ือที่จะเป็นกลไกหลักส าคัญที่จะท าให๎เกิดการบูรณา
การการท างานพร๎อมทั้งการได๎รับจัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่ถํายทอดจาก
ระดับชาติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ 

ข๎อเสนอแนะที่ 4 พัฒนาระบบการก ากับดูแลตรวจสอบการบังคับใช๎กฎหมายและการเฝูาระวัง
ความปลอดภัยด๎านอาหารในระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับระดับประเทศผํานระบบฐานข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

ข๎อเสนอแนะที่ 5 สํงเสริมให๎เกิดเครือขํายผู๎ผลิตผู๎ขายและผู๎บริโภคอาหารปลอดภัยในระดับ
พ้ืนที่โดยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยให๎เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ด๎วยการ
สร๎างความตระหนักให๎แกํผู๎บริหารท๎องถิ่นผู๎น าชุมชนตลอดจนผลักดันให๎มีแผนงานหรือโครงการด๎านอาหาร
ปลอดภัยตลอดหํวงโซํอาหารในแผนพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

8. คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู๎บริโภค (Consumer Approach) ให๎มีความรู๎ความสามารถในการ

เลือกซื้ออาหารได๎อยํางปลอดภัยและสามารถเป็นกลไกที่ผลักดันให๎เกิดการผลิตอาหารที่มีคุณภาพได๎  โดยจัดท า
สื่อและเผยแพรํผํานชํองทางตํางๆ มีผลการด าเนินงาน เชํนจัดท าสื่อรายการโทรทัศน์เรื่องผักและผลไม๎ปลอดภัย
เพ่ือสื่อสารให๎ผู๎บริโภคมีความรู๎และมีความสามารถในการเลือกซื้ออาหารได๎อยํางปลอดภัยซึ่งได๎มีการเผยแพรํ
ออกอากาศไปแล๎วทางชํอง TNN 2 ชํอง TRUE และอยูํระหวํางการด าเนินงานขยายผลในการน าไปเผยแพรํยังสื่อ
ตํางๆของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจัดท าหลักเกณฑ์โครงการน ารํอง “โครงการอาหารปลอดภัยตลอดหํวงโซํ Prime 
Minister Award on Food Safety” เพ่ือค๎นหาเกษตรกรและผู๎ประกอบการที่มีระบบการผลิตและระบบประกัน
คุณภาพที่ดีตลอดหํวงโซํมาเผยแพรํประชาสัมพันธ์และให๎ความรู๎สูํผู๎บริโภคมุํงหวังให๎ผู๎บริโภคได๎เกิดความรู๎ความ
เข๎าใจและสามารถเลือกซื้อสินค๎าอาหารได๎อยํางปลอดภัยและเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดระบบการผลิตและระบบ
ประกันคุณภาพที่ดีแกํเกษตรกรและมุํงเน๎นการสร๎างแรงจูงใจให๎แกํผู๎ประกอบการด๎วยการมอบรางวัลอาหาร
ปลอดภัย 
 
 

9.คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานบุคลากรเพื่อจัดการความปลอดภัยอาหาร 
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มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยอาหารทั้งในระดับชุมชนและในระดับ
อุตสาหกรรมเพ่ือให๎ผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัย ซึ่งมีผลการด าเนินงานคือจัดท าแนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับระบบประกันคุณภาพผู๎ประกอบการ SMEs ให๎สอดคล๎องกับ (รําง) พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. ....โดย
ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรเพ่ือการจัดการความปลอดภัยด๎านอาหารประจ าสถานที่ผลิตอาหารก าหนด
ประเภทอาหารหรือชนิดอาหารที่ต๎องมีบุคลากรเพ่ือจัดการความปลอดภัยอาหาร ก าหนดหลักสูตรผู๎ควบคุมการ
ผลิตและความปลอดภัยอาหารและก าหนดหน๎าที่ของผู๎ควบคุมการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (ผปอ.) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านอาหารศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านอาหารศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด๎านอาหารของประเทศไทย 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) มีหลักการคือ เน๎นกระบวนการสํงเสริมพัฒนาและวิจัยเพ่ือให๎เกิดความรู๎ ความ
ตระหนักในการใช๎ทรัพยากรเพื่อผลิตและกระจายอาหารในหํวงโซํอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการ
บริโภคอาหาร โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร๎างความเชื่อมโยงด๎านอาหารและโภชนาการสูํ
คุณภาพชีวิตที่ดี ได๎ก าหนด 9 ประเด็นส าคัญ เพ่ือขับเคลื่อนให๎เกิดความเชื่อมโยงด๎านอาหารโภชนาการและ
สุขภาพผู๎บริโภคน าไปสูํการลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อและโรคไมํติดตํอเรื้อรังที่เกี่ยวข๎องกับการบริโภคอาหาร
เพ่ือให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปกติตลอดวงจรชีวิตมนุษย์ได๎แกํ  

1.มาตรฐานและเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เก่ียวข๎อง 
2.การจัดท าข๎อปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามวัย (FBDGs)  
3.อาหารและโภชนาการศึกษาและการก าหนดอาหารตามวัย 
4.สํงเสริมการบริโภคพืชผักผลไม๎ 
5.การลดหวานมันเค็มในอาหาร 
6.รูปแบบการด าเนินงานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน 
7.รูปแบบการด าเนินงานโภชนาการในพ้ืนที่และชุมชน 
8.ระบบการเฝูาระวังและส ารวจภาวะโภชนาการและโรคที่เก่ียวข๎อง 
9.การบริหารจัดการด๎านอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤติ 

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร๎างความเชื่อมโยงด๎านอาหารและโภชนาการสูํคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด าเนินงานอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปีงบประมาณ 2555 โดยได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนประเด็นตํางๆที่ส าคัญด๎านความเชื่อมโยงอาหารโภชนาการและสุขภาพจ านวน  6 ชุดและโครงการ
ศึกษาวิจัยจ านวน 1 โครงการมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญและข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะน าไปสูํการ
ขับเคลื่อนอยํางเป็นรูปธรรมซึ่งสรุปสาระส าคัญได๎ดังตํอไปนี้ 

1.การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส าหรับผู้บริโภค 
 มีเปูาหมายเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการส าหรับกลุํมบุคคลปกติและองค์

ความรู๎ส าหรับกลุํมผู๎ปุวยโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (NCDs) โดยมีผลการด าเนินงานคือ หนังสือบทความอาหารและ
โภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งประกอบด๎วยองค์ความรู๎เรื่องการบริโภคลดหวานมันเค็มข๎อปฏิบัติในการบริโภค
อาหารตามวัย และเอกสารการสังเคราะห์องค์ความรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการในทุกชํวงวัย10 เรื่อง
ประกอบด๎วย(1) ค าแนะน าการบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์และให๎นมบุตร(2) อาหารและโภชนาการส าหรับ
ทารกแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี(3) อาหารและโภชนาการส าหรับเด็กระดับประถมศึกษา (6-12 ปี) (4) อาหารและ
โภชนาการส าหรับวัยรุํน(5) อาหารและโภชนาการส าหรับผู๎บริโภควัยท างานและหญิงเจริญพันธุ์ (6) อาหารและ
โภชนาการส าหรับผู๎สูงอายุ (> 60 ปี) (7) อาหารส าหรับผู๎ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (8) อาหารส าหรับผู๎ปุวยโรคไขมันใน
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เลือดสูง(9) อาหารส าหรับผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงหัวใจและอัมพาต และ (10) อาหารส าหรับผู๎ที่เป็นโรคอ๎วน
โรคเบาหวาน 

2.การจัดการความรู้ด้านอาหารและโภชนาการชุมชน 
 มีเปูาหมายเพ่ือประมวลองค์ความรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการสูํคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยใน

รูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขและประชาชนสามารถเข๎าถึงและสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎  ซึ่งมี
ผลการด าเนินงานที่ได๎ด าเนินงานรํวมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 4 ภาคได๎แกํจ.อุบลราชธานีจ.ราชบุรีจ.
พะเยาจ.สงขลาและส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎ (OKMD) ในการศึกษาวิจัยความต๎องการแหลํงเรียนรู๎
ต๎นแบบด๎านอาหารและโภชนาการพร๎อมวิเคราะห์แนวทางในการจัดตั้งแหลํงเรียนรู๎รวมทั้งรวบรวมและวิจัยองค์
ความรู๎เพ่ือน าไปทดสอบและถอดบทเรียนการด าเนินงานในพ้ืนที่ต๎นแบบเพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู๎ต๎นแบบด๎าน
อาหารและโภชนาการในชุมชน 4 ภาคตํอไป 

3.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 มีเปูาหมายเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาระบบกลไกและชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและองค์ความรู๎

ตํางๆด๎านอาหารและโภชนาการที่สามารถเข๎าถึงผู๎บริโภคได๎อยํางรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมไปถึงแนว
ทางการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลงานข๎อมูลความรู๎และรูปแบบการด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด๎าน
อาหารและโภชนาการและสร๎างภาพลักษณ์ของคณะกรรมการอาหารแหํงชาติให๎เป็นที่รู๎จักของประชาชนทั่วไป มี
ผลการด าเนินงานคือจัดกิจกรรมและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพรํผลการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด๎านอาหารและโภชนาการของประเทศไทยภายใต๎คณะกรรมการอาหารแหํงชาติ รวมถึงผลการด าเนินงานในด๎าน
ตํางๆ ของคณะกรรมการอาหารแหํงชาติ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข๎อง  

4. การการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามรอยพระยุคล
บาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 มีเปูาหมายคือขยายผลรูปแบบการบริหารจัดการด๎านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอยํางยั่งยืน
โดยยึดหลักตามแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานด๎านอาหารและโภชนาการของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีผลการด าเนินงานส าคัญคือ การศึกษา
สาระส าคัญรวมถึงแนวคิดของการด าเนินงานด๎านอาหารและโภชนาการของโรงเรียนในโครงการตามรอยพระยุคล
บาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จัดท าเอกสารคูํมือการวัดผลการเรียนการสอนและ
กิจกรรมบูรณาการการด าเนินงานด๎านเกษตรอาหารโภชนาการและสุขภาพสูํโรงเรียนตามรอยพระยุคลบาท
ก าหนดแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการด๎านเกษตรอาหารโภชนาการและสุขภาพใน
โรงเรียนอยํางครบวงจรภายใต๎การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯรํ วมกับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ น ารํองการน าเอกสารคูํมือกิจกรรมการเรียน
การสอนการบูรณาการการด าเนินงานด๎านเกษตรอาหารโภชนาการและสุขภาพในโรงเรียนใช๎กับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 4 ภาค และนิเทศติดตามการด าเนินงานการบูรณาการด๎าน
เกษตรอาหารโภชนาการและสุขภาพในโรงเรียนอยํางครบวงจรในโรงเรียนน ารํอง 4 ภาค เพ่ือให๎เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่องตํอไป  

 

5. การขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ 
 มีเปูาหมายเพ่ือรวบรวมข๎อมูลองค์ความรู๎ด๎านวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยและเชื่อมโยง

วัฒนธรรมอาหารแบบไทยสูํการมีโภชนาการที่ดีการศึกษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวเนื่อง
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กับวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาคท่ีสามารถน าไปสูํการสํงเสริมโภชนาการและสุขภาพตามบริบทของแตํละภาคแตํ
ละท๎องถิ่น ซึ่งมีผลการด าเนินงานคือ การขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารไทยสูํการมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดี
โดยรํวมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเลยสิงห์บุรีและนราธิวาส ท าการศึกษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของอาหารไทย  4 ภาคที่สามารถน าไปสูํต๎นแบบการสํงเสริม
โภชนาการและสุขภาพตามบริบทของแตํละท๎องถิ่นได๎จัดท าหนังสือวัฒนธรรมอาหารไทยจ านวน 4 เรื่องได๎แกํ 
หนังสือวัฒนธรรมอาหารไทยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต๎ 

6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 
 มีเปูาหมายเพ่ือสร๎างเครื่องมือในรูปแบบสัญลักษณ์อยํางงําย  หรือสัญลักษณ์โภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู๎บริโภคใช๎เป็นข๎อสังเกตในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณคําโภชนาการที่เหมาะสมและได๎สร๎างระบบการบริหารจัดการสัญลักษณ์ดังกลําวให๎มีความยั่งยืน
และประโยชน์สูงสุด โดยมีผลการด าเนินงานส าคัญคือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 3 ได๎มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๓) พ.ศ. ๒๕๕๙เรื่อง 
การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารเพ่ือรองรับการแสดงตราสัญลักษณ์บนฉลากอาหาร และด๎านการ
บริหารจัดการได๎ก าหนดให๎มูลนิธิสํงเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นองค์กรกลางทางวิชาการท าหน๎าที่ตรวจสอบและรับรอง
สัญลักษณ์โภชนาการ พร๎อมทั้ง มีการแตํงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาและสํงเสริมการใช๎สัญลักษณ์โภชนาการอยําง
งํายเพื่อศึกษาวิเคราะห์และให๎ข๎อเสนอแนะเชิงวิชาการเชิงนโยบายเกี่ยวกับการก าหนดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการแสดง
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ท่ีเหมาะสมรวมท้ังให๎ค าปรึกษาด๎านการพัฒนาและสํงเสริมการใช๎
สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อผู๎บริโภคลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มได๎แตํงต้ังคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ของทุกกลุํมอาหารตํางๆ และจัดท าเกณฑ์ทาง
วิชาการและคํา cut-off point ส าหรับอนุญาตการใช๎สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ท้ังนี้ ปัจจุบันมี
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผํานเกณฑ์และได๎รับอนุญาตให๎แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ” แล๎ว จ านวน 318 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได๎แกํเครืองดื่มเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์นมอาหารกึ่งส าเร็จรูป(บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป)ขนมขบเคี้ยว (ข๎อมูล 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560) 

เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงาน ได๎มีจัดท าบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือทางวิชาการเพ่ือน าไปสูํ
การพัฒนาและสํงเสริมการใช๎สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ระหวํางส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากระทรวงสาธารณสุขกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการสร๎างความรํวมมือด๎านการ
สํงเสริมการใช๎สัญลักษณ์โภชนาการในกลุํมประเทศอาเซียน โดยได๎จัดประชุมรํวมกับสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล"Update on Nutrition Criteria for Front of Pack Labeling in Three ASEAN Member 
Countries"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลเกี่ยวกับฉลากโภชนาการหน๎าบรรจุภัณฑ์อาหารระหวําง
ประเทศในกลุํมอาเซียนโดยผู๎รํวมประชุมประกอบด๎วยผู๎แทนจาก Choices International Foundation ผู๎แทน
ประเทศสิงค์โปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม และไทย 

 

https://www.choicesprogramme.org/
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รูปสัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ” 

 

7. โครงการบูรณาการและพัฒนาตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยอาหารและด้านความเชื่อมโยงอาหาร
โภชนาการและสุขภาพในชุมชน 4 ภาค 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดที่ 3 รํวมกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจัดท าโครงการวิจัย
การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 3 ด๎านได๎แกํด๎านอาหารปลอดภัยด๎านอาหารโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคที่มีผลตํอสุขภาพและด๎านสุขภาพในแตํละชํวงวัยของวงจรชีวิตมนุษย์โดยจัดท าเครื่องชี้วัดอยํางงําย ที่
ชุมชนสามารถน าไปใช๎ได๎เองอยํางสะดวก 
 

 
 


