
สถานการณค์วามมั นคงสถานการณค์วามมั นคง
และความปลอดภยัดา้นอาหารและความปลอดภยัดา้นอาหาร
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การจดัการดา้นอาหารของประเทศไทยการจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนักรุงเทพฯ
15 พฤศจิกายน 2555
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หมายความว่า การเขา้ถึงอาหารทีมีอยา่งเพียงพอสาํหรบัการบรโิภค
ของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคณุค่าทาง

ความมั นคงดา้นอาหาร

2

ของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคณุค่าทาง
โภชนาการเหมาะสมตามความตอ้งการ ตามวยัเพือการมีสุขภาวะทีดี 
รวมทั3ง การมีระบบการผลิตทีเกื3 อหนุน รกัษาความสมดลุของระบบ
นิเวศวิทยา และความคงอยูข่องฐานทรพัยากรอาหารทางธรรมชาติ
ของประเทศ ทั3งในภาวะปกตหิรอืเกิดภยัพิบตั ิสาธารณภยัหรอื
การก่อการรา้ยอนัเกียวเนืองจากอาหาร
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ความมั นคงอาหารจะเกิดขึ3 นไดเ้มือประชาชนทุกคน 
ทุกวยั ในทุกเวลา สามารถเขา้ถึงอาหาร 
ไม่ว่าจะโดยการเสาะหาจากธรรมชาต ิการเพาะปลกู
การเลี3 ยงสตัว ์การซื3 อหา หรอืการไดร้บัโดยทางสงัคม

นิยาม ““““ความมั�นคงด้านอาหาร””””

การเลี3 ยงสตัว ์การซื3 อหา หรอืการไดร้บัโดยทางสงัคม
หรอืวฒันธรรม ทั3งนี3 อาหารดงักลา่วตอ้งมีคณุภาพ 
ปลอดภยั มีปรมิาณเพียงพอตอ่ความตอ้งการตามวยั 
นาํไปสูก่ารดาํรงชีวิตทีขนัแข็งและมีสุขภาวะทีดี

(From FAO: WFS 1996 modified in 2009)
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Kraisid Tontisirin, Mahidol University



                     นิยาม
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ความปลอดภยัดา้นอาหาร

หมายความว่า การจดัการใหอ้าหาร และสินคา้เกษตรทีนาํมา
เป็นอาหารบรโิภคสาํหรบัมนุษยม์ีความปลอดภยั
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เป็นอาหารบรโิภคสาํหรบัมนุษยม์ีความปลอดภยั
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ข้อมูลประเทศไทย
• ประชากร 64.6 ลา้นคน

• เป็นผูส้ง่ออกสินคา้เกษตรและ
   อาหารรายใหญเ่ป็นอนัดบัที 12 
   ของโลก   ของโลก

• สินคา้อาหารสง่ออกหลกั :
เช่น   ขา้ว

ไก่แปรรูป
 สบัปะรดกระป๋อง
อาหารทะเล

5
คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



-- ครวัของโลก --

ในปี พ.ศ.2554 
ประเทศไทยส่งออก

Thailand
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ประเทศไทยส่งออก
สินคา้อาหาร มีมูลคา่สูงถงึ 
964,000 ลา้นบาท !!

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ



ภยัคุกคาม และ จุดอ่อน 
ทีมีกระทบตอ่ความมั นคงดา้นอาหารของประเทศไทย

ประเทศไทย
ยงัมี ความมั�นคงด้านอาหาร อยูห่รือไม่ ???



สถานการณด์า้นฐานทรพัยากร : ดิน ป่า
     “ความเสื
อมโทรมของที
ดินและป่าไม้”

ทีดิน 60%  
เสือมโทรม!
ขยายตวั 1 ลา้นไร/่ปี
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ปี 2551 มีป่าไมท้ั วประเทศ
เหลือเพียง 107.7 ลา้นไร ่จาก
เดิม 171 ลา้นไร ่ในปี 2504

ปี 2551 มีป่าชายเลนทั วประเทศ 
เหลือเพียง 1,500  ตร.กม. จากเดิม 
3,679 ตร.กม. ในปี 2504

ในปี 2551 ไทยมีที0ดินการเกษตรทั3งหมด 112.6 ลา้นไร่
คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



ทุ่งหญ้าเลี ยงสตัว์

ปลูกผกั สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ

ปลูกพืชไร่

พืชยืนต้น ไม้ผล สวนป่า

ปลูกยางพารา

ปลูกข้าว

อื
นๆ

สถานการณด์า้นฐานทรพัยากร : ที�ดิน

แนวโนม้เกษตรกรถือ
ครองทีดินขนาดเล็กลง

     “การใชป้ระโยชน ์และการถอืครองที�ดิน”

56.1 52.3 50.6

จาํนวนผู้ถือครองที
ทาํการเกษตรตามขนาดเนื อที
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เนื อที
ถือครองทาํการเกษตร ตามการใช้ประโยชน์ที
ดิน

“เนื3 อทีปลกูพืชไม่ใช่อาหาร
 มีแนวโนม้เพิมขึ3 น” 

ในปี 2551 ไทยมีที0ดินการเกษตรทั3งหมด 112.6 ลา้นไร่

19.1 24.623.6

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



สถานการณด์า้นฐานทรพัยากร : นํ#า
     “นํ3าไม่เพียงพอ หรอื เกิดอุทกภยั”

ทีดินการเกษตร
70 ลา้นไร่
อยูน่อกเขตชลประทาน

10

ตอ้งพึ)งพานํ+าฝนอยา่ง
เดียว

ขาดแคลนนํ3า
เพือการเกษตรเกดิอทุกภยัรนุแรง

การเกษตรตอ้งใชน้ํ3า
          ของความตอ้งการ
          ทั3งหมดในประเทศ

76%

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



สถานการณด์า้นปัจจยัการผลิต : ความหลากหลายทางชีวภาพ

     “ชนิดพนัธุพ์ืช/สตัว ์ที)เป็นอาหาร ลดลง”

พืชผกัสาํคญัในตลาด

มีเพียง      ชนิด8   

11

8   

 = 10 สายพนัธุ ์
90%ขา้ว
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สถานการณด์า้นแรงงานภาคการเกษตร : เกษตรกร
1. “จํานวนเกษตรกรลดลง แต่อายุมากขึ# น ”
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เกษตรกรไทย
มีอายุมากขึ3 น 
เฉลียประมาณ 45 ปี 

19.36
15.29
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2516-2520 2531-2535 2546-2549 พ.ศ.

แรงงานภาคเกษตร

2. “ความยากจน และภาวะหนี# สิน ”
• มีเกษตรกรเป็นคนจนมากถึง 2.8 ลา้นคน 
   (= 68.5% ของคนจนทีประกอบอาชีพทั3งหมด)
• เกษตรกร 59.9 % มีหนี3 สินเพือการเกษตร 
  (จาํนวนหนี3  รวม 364,575 ลา้นบาท)

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



Climate Change Climate Change Climate Change Climate Change 
กบัความมั �นคงดา้นอาหาร

http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg1/jpg/fig-1-3.jpg 
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“พ.ศ.2643 นํ3าทะเลจะเพิมขึ3 น ท่วมแหล่งอาหาร” 

� เกิดความผนัแปรของฝน 
     นํ3าท่วมสลบัฝนแลง้ 

� กระทบกบัช่วงเวลาการผสมเกสร  
     และปริมาณผลผลิต

อุณหภูมิประเทศไทยอาจสูงขึ# น 0.6-2 
oC + มีวนัอากาศรอ้นเกิน 35 oC เพิ�มขึ# น 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



ปญัหาดา้นอาหารและโภชนาการ
ในประเทศไทย

• ภาวะโภชนาการเกนิ และโรคไมต่ดิตอ่

• ภาวะขาดสารอาหาร: ท ั�งในผูใ้หญแ่ละเด็ก
(ธาตเุหล็ก, ไอโอดนี, วติามนิเอ)

• ภาวะโภชนาการเกนิ และโรคไมต่ดิตอ่
    ที%เก ี%ยวขอ้งกบัการบรโิภคอาหาร: 
        นํ#าหนักเกนิ      โรคอว้น      ไขมนัในเลอืดสงู           
         เบาหวาน         ความดนัโลหติสงู 
         โรคหลอดเลอืดและหวัใจ     มะเร็งบางประเภท   

• อาหารไมป่ลอดภยั : สิ/งปนเปื#อน (จลุนิทรยี,์ เคม,ี กายภาพ) 
14คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหา
ทุพโภชนาการ

ครอบครวัคนไทยมีโอกาสเข้าถึง
เกลือไอโอดีน เพียง 55 % 

   การเขา้ถึงอาหาร

15

ทุพโภชนาการ
สองดา้น

เด็กอายุต ํ ากว่า 5 ปี
มีส่วนสูงต ํ ากว่าเกณฑ ์12 % 

มีนํ3าหนกัต ํ ากว่าเกณฑ ์4.1 % 

เด็กทีนํ3าหนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน 
คิดเป็น 6.9 %  ส่วนใหญ่เป็นเด็ก
ทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554
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ความปลอดภยัดา้นอาหาร

หมายความว่า การจดัการใหอ้าหาร และสินคา้เกษตรทีนาํมา
เป็นอาหารบรโิภคสาํหรบัมนุษยม์ีความปลอดภยั
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เป็นอาหารบรโิภคสาํหรบัมนุษยม์ีความปลอดภยั

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



การเปิดการค้าเสรี ����  สินค้านําเข้า มีปริมาณ มากขึ&น
• อาหารนําเข้าเพิ(มขึ&น / ส่งออกมีข้อกีดกนัทางการค้าที(มิใช่ภาษี                                                                     

• ปี 2554 ไทยส่งออกอาหารทั (วโลก
  เป็นมลูค่าสงูถึง  964,000 ล้านบาท

สถานการณด์า้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
ต่อ การค้าระหว่างประเทศ

17

       นําเข้าอาหาร ≈ ≈ ≈ ≈ 2 แสนล้านบาท 
             ผกั ผลไม้ ≈≈≈≈ 2 หมื(นล้านบาท

การเปิดการค้าเสรี ����  สินค้านําเข้า มีปริมาณ มากขึ&น

   ปี 2545   EU ตรวจเข้ม Nitrofuran ในกุ้ง
   มลูค่าส่งออกกุ้ง ลดลง ≈ ≈ ≈ ≈ 2 หมื(นล้านบาท 

มาตรการกีดกนัทางการค้า
สิ(งแวดล้อม, NTB, SPS, การตอบโต้การทุ่มตลาด
มาตรการทรพัยส์ินทางปัญญา, ภาษีคารบ์อน ฯลฯ

ปี 2552

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
กบัความปลอดภยัของอาหาร กบัความปลอดภยัของอาหาร 

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช
กบัความปลอดภยัของอาหาร กบัความปลอดภยัของอาหาร 

• ข่าวการตรวจพบสารเคมีตกคา้งในอาหาร

• สถิตกิารนาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช • สถิตกิารนาํเขา้สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช 

• ปริมาณการใชส้ารเคมีตอ่พื3 นทีเกษตร

• ปริมาณสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในอากาศ



สถานการณค์วามปลอดภยัอาหารสถานการณค์วามปลอดภยัอาหาร

8 มิ.ย. 
หามนร.ปทุมธานีส่ง

17 ก.พ.
ค่ายลกูเสือ145 คน 
อาหารเป็นพิษ

7 ส.ค.
ผลตรวจผักตลาดสดและหาบเร่ พบมีสารเคมีตกค้าง
เกนิมาตรฐาน 38.1% 

1 ต.ค.
พบสารปนเปื3 อนในผลไม้

9 ส.ค.
อย.เผย เลียงผกัคะนา้ หามนร.ปทุมธานีส่ง

รพ.อาหารเป็นพิษ

27 ก.ย.
อาหารเป็นพิษหาม 
นร.เชียงใหม่ส่งรพ. 

12 ก.ค.
เตือน'ผักอาบ
สารพษิ'เกลื1อนห้าง..
ไฮโซ

พบสารปนเปื3 อนในผลไม้
เกินกว่ามาตรฐาน

อย.เผย เลียงผกัคะนา้ 
สารพิษตกคา้งเยอะ
ทีสุด เอ็นจโีอเกษตรฯเลิกขึ3 น

ทะเบียน 4 สารเคมี(อีพีเอ็น 
คารโ์บฟูราน เมโทมิล ได
โครโตฟอส ก่อน22ส.ค.





ปริมาณการใชส้ารเคมีตอ่พื3 นทีเกษตรปริมาณการใชส้ารเคมีตอ่พื3 นทีเกษตร

FAO Statistical Yearbook 2012 World Food and Agriculture



     สถานการณด์า้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารต่อ ผูบ้ริโภค
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“อตัราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัยงัสูง”
1. ดา้นสุขภาพ
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รายงานผูป้่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนัต่อประชากรแสนคน (2549-2552)

2. ดา้นการเฝ้าระวงั
“ยงัพบการปนเปื. อนเกินมาตรฐาน
       ในสินคา้บางประเภท”

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต,ิ กุมภาพนัธ ์2554



ยุทธศาสตร์ในการจัดการความมั�นคงและปลอดภยัของยุทธศาสตร์ในการจัดการความมั�นคงและปลอดภยัของ
อาหารจากการใช้สารเคมกีาํจัดศัตรูพชือาหารจากการใช้สารเคมกีาํจัดศัตรูพชื

ยุทธศาสตรท์ี 1 ดา้นความมั นคงอาหาร

ยุทธศาสตรท์ี 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารยุทธศาสตรท์ี 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร



พ.ร.บ.
คณะกรรมการ

อาหารแห่งชาต ิพ.ศ.2551 

อาหารศึกษา
(Food Education)

ความปลอดภยั
อาหาร

(Food Safety)

ครอบคลุม

คณุภาพอาหาร
(Food Quality)

ความมั นคง
ทางอาหาร

(Food Security)
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กลาโหม คลัง ต่างประเทศ พฒันาสังคมฯ อุตสาหกรรม สาธารณสขุ

พาณิชย์ มหาดไทย วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาธิการ เกษตรฯ

สภาพฒัน์ สนง.คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

สภาความมั1นคง
แห่งชาติ

สนง.สุขภาพ
แห่งชาติ

เชื0อมโยง 11 กระทรวง กว่า 30 หน่วยงาน / พ.ร.บ.กว่า 30 ฉบบั

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ประธาน : นายกรฐัมนตร ี
(หรือรองนายกฯทีไดร้บัมอบหมาย)

ผูท้รงคณุวุฒิ 7 ท่านเลขานุการฯ : อย. และ มกอช.

องคป์ระกอบของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

กรรมการ 
(รฐัมนตรี 11 กระทรวง และเลขาธิการ 4 หน่วยงาน)

25

กลาโหม คลงั ตา่งประเทศ พฒันาสงัคมฯ อุตสาหกรรม สาธารณสุข
พาณิชย์ มหาดไทย วิทยาศาสตรฯ์ ศึกษาธิการ เกษตรฯ

สภาพฒัน์ สนง.คณะกรรมการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค

สภาความมั นคง
แห่งชาติ

สนง.สุขภาพ
แห่งชาติ

คณะกรรมการเฉพาะเรือง/คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



อาํนาจหนา้ทีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติอาํนาจหนา้ทีคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

 เสนอนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นอาหารของประเทศ

คณุภาพอาหาร

ความปลอดภยัอาหารความมั นคงดา้นอาหาร

อาหารศึกษา

ตามาตรา 10 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที ดงันี3

สง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์
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 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง

สง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์

 กาํกบัดแูล ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตังิานตาม  
นโยบายและยทุธศาสตร์

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



• การวิเคราะหส์ถานการณ ์
• 

แผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงานในประเทศ

กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย 
(พรบ. คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ)

• อาหารศึกษา• ความมั นคงอาหาร • คุณภาพอาหาร

แผนยุทธศาสตรด์า้น
อาหารของตา่งประเทศ
      • อาเซียน • ออสเตรเลีย • สภาพฒันฯ์

                     แนวคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์

• มีหลกัฐานทางวิชาการสนบัสนุน
• สรา้งการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน• เป็นแผนชี3 นาํ • บูรณาการการดาํเนินงาน

• มีการวิเคราะหจ์ุดเสียง • เกิดความยั งยืน

• ความปลอดภยัอาหาร
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• การวิเคราะหส์ถานการณ ์
• SWOT Analysis

อาหารของตา่งประเทศ
      • อาเซียน
• ญีปุ่น
• องักฤษ

• ออสเตรเลีย
• แคนาดา
• สหภาพยุโรป
•ฯลฯ

• สภาพฒันฯ์
• สาธารณสุข
• เกษตรและสหกรณ์
• อุตสาหกรรม
• พาณิชย์
• ฯลฯ

1  ดา้นความมั นคงอาหาร
2  ดา้นคุณภาพ & ความปลอดภยัอาหาร 
3  ดา้นอาหารศึกษา
4  ดา้นการบรหิารจดัการ

กรอบยุทธศาสตรด์า้นอาหาร
  วิสยัทศัน ์       วตัถุประสงค ์      ผลทีคาดว่าจะไดร้บั

ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่/ เชือมโยงระดบันานาชาต ิ
ประเทศ ชุมชน และครวัเรอืน

จาํเป็นตอ้งมีงานวิจยั
ใหม่ๆสนบัสนุน

เพิ0 มเตมิ

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



• การผลิตอาหารทีมุ่งหมาย
   เพือโภชนาการและสุขภาพ
• อาหารมนุษย ์อาหารสตัว์
   และพืชพลงังาน 
• การเปลียนแปลง

• สง่เสริม
• ป้องกนั
• บาํบดัรกัษา
• ฟื3 นฟู

อาหาร โภชนาการ สุขภาพ
• การเกษตร
• แหลง่อาหาร
• การบริการ

ความตอ้งการสารอาหาร
การบริโภคอาหาร
ภาวะโภชนาการทีดี

อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภยั
สุขภาวะทีดี

คุณภาพ
ความปลอดภยัอาหาร
(มีผลตอ่ผูบ้ริโภค และ

จากเกษตรสูอ่าหาร โภชนาการและสุขภาพและสุขภาพ
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• การเปลียนแปลง
   สภาพภูมิอากาศ
• ปัจจยัภายนอก

ภาวะโภชนาการทีดี
ความรูด้า้นโภชนาการ

วฒันธรรมดา้นอาหาร

ความมั นคงดา้นอาหาร
อาหารและโภชนศึกษา

สุขภาวะทีดี(มีผลตอ่ผูบ้ริโภค และ
การคา้)

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



อาหาร                      
ปลอดภยั

และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ

หลกัปฏิบตัทิีดีดา้นสุขลกัษณะ

หลกัเกณฑว์ิธีการทีดี
ในการผลิต

ผลลพัธ์

หลกัปฏิบตัทิีดี

แผนภูมิ
ห่วงโซ่อาหาร

หลกัปฏิบตัทิีดีดา้นสุขลกัษณะ

การผลิตทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม

การใชท้ีดิน การจดัการนํ3า

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและ
สตัว ์(พนัธุกรรม)

การควบคมุและ
การป้องกนัโรค

พืชและสตัว์

โภชนาการสาํหรบั
พืชและสตัว์

หลกัปฏิบตัทิีดี

ประเด็นพื3 นฐาน

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



• Promotion

• Protection
• Treatment

Food Nutrition Health
• Agriculture/

• Food supply/
• Service

Nutrition is a link between food and health, 

regarding the fulfillment  of nutrient and non-nutrient

Kraisid Tontisirin, Mahidol University

regarding the fulfillment  of nutrient and non-nutrient

requirements from food in human life cycle.

Food and Nutrition Security and good 

health for All

Ultimate Goals



ประเทศไทยผลิตอาหาร
ทีมีคุณภาพและปลอดภยั 

มีความมั นคงดา้นอาหารอยา่งยั งยนื เพือชาวไทยและชาวโลก

ประเทศไทยผลิตอาหาร
ทีมีคุณภาพและปลอดภยั 

มีความมั นคงดา้นอาหารอยา่งยั งยนื เพือชาวไทยและชาวโลก

กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการ
ดา้นอาหารของประเทศไทย วิสยัทศัน์

วตัถุประสงค์
1. เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการฐานทรพัยากรการผลิตใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งยั งยนื
2. เพือใหอ้าหารทีผลิตในครวัเรือน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงพอ มีคณุภาพ  
   ปลอดภยัและมีคณุค่าโภชนาการ 
3. เพือสรา้งกระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กียวกบัอาหารตลอดห่วงโซ่

ยุทธศาสตรท์ี 1 ดา้นความมั นคงอาหาร                                   (10 กลยทุธ ์41 แนวทาง)
ยุทธศาสตรท์ี 2 ดา้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร               ( 6 กลยุทธ ์ 33 แนวทาง)
ยุทธศาสตรท์ี 3 ดา้นอาหารศึกษา                                           ( 5  กลยุทธ ์17 แนวทาง)
ยุทธศาสตรท์ี 4 ดา้นการบริหารจดัการ                                    (  3 กลยุทธ ์12 แนวทาง)

3. เพือสรา้งกระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กียวกบัอาหารตลอดห่วงโซ่
4. เพือพฒันาระบบบริหารจดัการดา้นอาหารใหม้ีประสิทธิภาพ 
    (โครงสรา้งกฎหมาย ระบบสารสนเทศ และอืนๆ)
5. เพือเกิดความมั นคงดา้นอาหารระดบัครวัเรือน ชุมชน และประเทศ ทั3งภาวะปกตแิละวิกฤต

ยุทธศาสตร ์(รวม 4 ยุทธศาสตร,์ 24 กลยุทธ,์ 103 แนวทาง)

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ผลการดาํเนนิงาน ผลการดาํเนนิงาน ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การจดัทาํ 
““““กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย””””

คณะรฐัมนตรีเห็นชอบ 
เมือวนัที 25 พ.ย. 2553 

มตคิณะรฐัมนตรีมอบหมายงาน ดงันี3
•  ใหส้ภาพฒันฯ์นาํกรอบยุทธศาสตรผ์นวกเขา้กบัแผนพฒันา

ชุดที 4 คณะกรรมการขบัเคลือนยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการ
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เมือวนัที 25 พ.ย. 2553 •  ใหส้ภาพฒันฯ์นาํกรอบยุทธศาสตรผ์นวกเขา้กบัแผนพฒันา
     เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที 11
•  ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งจดัทาํแผนกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบักรอบ
    ยุทธศาสตรแ์ละ รายงานผลการปฏิบตัิงานในทีประชุมตอ่
    คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ

เมือวนัที  30 พ.ย. 2554 

แตง่ตั3งคณะกรรมการเฉพาะเรืองเพือขบัเคลือนยุทธศาสตร์
ชุดที 1 คณะกรรมการดา้นความมั นคงอาหารตลอดห่วงโซ่
ชุดที 2 คณะกรรมการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
ชุดที 3 คณะกรรมการขบัเคลือนยุทธศาสตรเ์พือสรา้งความเชือมโยง
          ดา้นอาหารและโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตทีดี

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



นิยาม

ตามพรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

หมายความว่า การเขา้ถึงอาหารทีมีอยา่งเพียงพอสาํหรบัการบรโิภค

ความมั.นคงด้านอาหาร
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หมายความว่า การเขา้ถึงอาหารทีมีอยา่งเพียงพอสาํหรบัการบรโิภค
ของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคณุค่าทาง
โภชนาการเหมาะสมตามความตอ้งการ ตามวยัเพือการมีสุขภาวะทีดี 
รวมทั3ง การมีระบบการผลิตทีเกื3 อหนุน รกัษาความสมดลุของระบบ
นิเวศวิทยา และความคงอยูข่องฐานทรพัยากรอาหารทางธรรมชาติ
ของประเทศ ทั3งในภาวะปกตหิรอืเกิดภยัพิบตั ิสาธารณภยัหรอื
การก่อการรา้ยอนัเกียวเนืองจากอาหาร

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ยุทธศาสตรท์ี 1 ดา้นความมั นคงอาหาร
หลักการ : เพือใหป้ระเทศไทยมีความมั นคงดา้นอาหารอยา่งยั งยนื บริหารจดัการ
ทรพัยากรเพือการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน

  ฐานทรพัยากร/ 
  ปัจจยัการผลิต การผลิต การกระจาย

• ปฏิรูป • สรา้งสมดลุ • พฒันาประสิทธิภาพ • ส่งเสริมการเขา้ถึงอาหาร • ปฏิรูป • สรา้งสมดลุ
• อนุรกัษ์ • เพิมประสิทธิภาพ

  การบริหารจดัการ

• พฒันาประสิทธิภาพ
   การผลิต
• กาํหนดเขตการผลิต

• ส่งเสริมการเขา้ถึงอาหาร 
   ของชุมชนและครวัเรือน
• พฒันาระบบโลจสิตกิส์

สรา้งความรว่มมือในการรกัษาความมั นคงดา้นอาหาร (รฐั เอกชน และภาคประชาชน)

• สรา้งแรงจูงใจใหเ้กษตรกร

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 

วิจยัพฒันาเทคโนโลย/ี นวตักรรม

สรา้งระบบรองรบัในภาวะวิกฤต



ยุทธศาสตรท์ี 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร
หลักการ : ดแูลคณุภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหารเพือการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
                และการคา้ทั3งในและตา่งประเทศ ซึงเป็นพื3 นฐานของการแกไ้ขปัญหาความยากจน      
                ของเกษตรกรและผูท้ีเกียวขอ้ง

เสริมสรา้งความเขม้แข็งในการควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั

     มาตรฐานอาหาร
   - มีคุณภาพ 

สรา้งระบบประกนัคุณภาพ 
เช่น ระบบตรวจสอบ

สรา้งมาตรฐานความ
ปลอดภยัใหเ้ป็น

สง่เสริมการคา้/ การตลาด
สรา้งความเป็นธรรม และอาํนวยความสะดวกในการคา้

การผลิตขั3นตน้ ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร

• วิจยั/พฒันาพนัธุ/์GAP

• ฟารม์ตน้แบบ
• รวมกลุ่มเกษตรกร
• Food educator

• วิจยัและพฒันาองคค์วามรู/้นวตักรรม
• แปรรูป/ ถนอมอาหาร/ลดการสูญเสยี
• วฒันธรรมทอ้งถิน
• ยกระดบั/แหล่ง สถานีรวบรวม

• เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
• ยกระดบัการผลิต
• สรา้งมูลค่าเพิม
• เพิมขีดความสามารถสูส่ากล

   - มีคุณภาพ 
- มีความปลอดภยั
- มีคุณค่าทางโภชนาการ

เช่น ระบบตรวจสอบ
รบัรองและหอ้งปฏิบตัิการ

ปลอดภยัใหเ้ป็น
      มาตรฐานเดียว 

การผลิตอาหาร
ในระดบัชุมชน

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ



ยุทธศาสตรท์ี 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารยุทธศาสตรท์ี 3 ดา้นอาหารศึกษา
หลักการ :  เน้นกระบวนการส่งเสริมพฒันา และวิจยัเพื(อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ในการใช้
ทรพัยากรเพื(อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที(พึงประสงคใ์นการ
บริโภคอาหาร วิจยัพฒันา

ผลลพัธ์
� การวิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้

� การรวบรวมองคค์วามรู ้

ถ่ายทอดความรู ้

�  การนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

พื3 นฐาน

หลกัปฏิบตัทิีดี � เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ก่ผูเ้กียวขอ้ง

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



การนาํยุทธศาสตรด์า้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร สู่การปฏิบัติ

ความ
ปลอดภยั

อุปทานอุปทาน การบริการการบริการ โภชนาการโภชนาการ
&&สุขภาพดีสุขภาพดี

การ การ 
บรโิภคบรโิภค

บนพื Oนฐานของข้อมูลข่าวสาร มาตรฐาน และองค์ความรู้

►ภตัตาคาร
►ร้านอาหาร
►รถเร่/รถเข็น
►โรงเรียน
►ครอบครัว
►ตลาดสด/ร้านชาํ

►ผลิตในประเทศ /
   อาหารนําเข้า 

- Primary Product
- OTOP
- Industrial

►การเข้าถงึ
►ความรู้
►พฤตกิรรม

- การกนิ/สุขอนามัย
- วิถีชีวติ/ออกกาํลังกาย

คุณภาพ/ความ
หลากหลาย

อุปทานอุปทาน การบริการการบริการ &&สุขภาพดีสุขภาพดี
การ การ 

บรโิภคบรโิภค

การผลิตการผลิต

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ



• พฒันา/ปรบัปรุง กฎหมาย
    ทีเกียวขอ้งดา้นอาหาร
• ตดิตาม/ประเมิน อุปสรรค

จากการใชก้ฎหมาย

ยุทธศาสตรท์ี 4 ดา้นการบรหิารจดัการ
หลกัการ : พฒันาการจดัการด้านอาหารของประเทศตลอดทั &งห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบให้มี
ความเหมาะสม สร้างความเข้มแขง็ของการดาํเนินงานทกุภาคส่วน ให้สามารถรองรบัการ
เปลี(ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ รองรบัภยัคกุคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคล้องกบักติกาการค้าสากล

1. ปรบัปรุง และ
เสริมความเขม้แข็ง

3. พฒันา
ฐานขอ้มูลและ

• สนบัสนุนการเชือมโยง/
    ใชป้ระโยชนข์อ้มูล
• ระบบการจดัการขอ้มูล

สารสนเทศดา้นอาหาร
• พฒันาระบบเตอืนภยัดา้น

อาหาร

จากการใชก้ฎหมาย
• ส่งเสริมการบงัคบัใช้

กฎหมาย

เสริมความเขม้แข็ง
โครงสรา้งองคก์ร

ในห่วงโซ่ 

2. พฒันาและ
ปรบัปรุงกฎหมาย

ในห่วงโซ่ 

ฐานขอ้มูลและ
การจดัการ

• ทบทวนภารกิจของ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง

• สรา้งกลไกเชือมโยง
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง

• สนบัสนุนการกระจาย/
มอบหมายอาํนาจให้
ครอบคลมุ คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหาร
    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหาร

1. การจดัการทีดิน และคุณภาพทีดินเพือการผลิตอาหาร
2. การจดัการนํ3า ป่าไม ้และป่าชายเลน เพือการผลิตอาหาร
3. ความสมดลุระหว่างพืชอาหาร (คนและสตัว)์ และพืชพลงังาน
4. การวิจยันวตักรรมและเทคโนโลย ีเพือเพิมประสิทธิภาพ
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4. การวิจยันวตักรรมและเทคโนโลย ีเพือเพิมประสิทธิภาพ
    การผลิตอาหาร 

พนัธุพ์ืช/พนัธุส์ตัว์
โภชนาการพืช/สตัว์
การควบคมุป้องกนัโรค
การลดการสูญเสียอาหาร
เทคโนโลยกีารผลิตอาหาร รวมถึงเครืองจกัรกล

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหาร
    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหารดา้นความมัน่คงอาหาร
5. การเพิมมูลค่าและคณุค่าของอาหาร ทั3งในระดบัครวัเรอืน 
    ชุมชน และอุตสาหกรรม
6. ความเชือมโยงของการผลิตอาหารและการตลาด
7. ความมั นคงอาหารในระดบัครวัเรอืนและชุมชน
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7. ความมั นคงอาหารในระดบัครวัเรอืนและชุมชน
8. การพฒันากาํลงัคนเพือการผลิตอาหาร
9. การสรา้งความรว่มมือของทุกภาคสว่น
10. การบรหิารจดัการดา้นอาหาร
      ในภาวะวิกฤต

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ห่วงโซ่อุปทาน

• ทาํการเกษตรให้เป็นอาชีพที1มั1นคง
• มีแผนอาชีพในระดับชุมชน

ภาคการเกษตรที1เข้มแข็ง

การเกษตรที.ประสบความสาํเร็จแบบยั.งยืน*

ห่วงโซ่อุปสงค์

รู้ความต้องการ
& เข้าใจตลาด

• Product (Quality/ Safety) 

In
t
e
r
fa
c
e

ทาํการเกษตรให้เป็นอาชีพที1มั1นคง
• มีแผนอาชีพในระดับชุมชน
• ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น 

Food Educator
• มีการต่อยอดผลผลติ/ 
      เพิ1มมูลค่า

      
SME

International
Trade

OTOP

80 %

• Product (Quality/ Safety) 
• Price
• Place
• Promotion
• Timely (Seasonal)

20 %

In
t
e
r
fa
c
e

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ * From :TRF 41



การเกษตรทฤษฎีใหม่

การแบ่งพื3 นทีทาํกิน
ตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่

บ้าน /พืชสวนครัว  
และสัตว์

พืชผักและผลไม้

ที1มา :http://www.kasetporpeang.com

สระกักเกบ็นํ Oา 
และเลี Oยงสัตว์นํ Oา

ปลูกข้าว 
(เลี Oยงปลาในนาข้าว)

และสัตว์
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1. การสรา้งมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีว
ตลอดห่วงโซ่ 

2. การใชม้าตรฐานสูก่ารปฏิบตั ิทั3งระดบั การผลิตขั3นตน้ ผลิตภณัฑ์
อาหารระดบัชุมชนและระดบัอุตสาหกรรม และการพฒันายกระดบั

    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
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อาหารระดบัชุมชนและระดบัอุตสาหกรรม และการพฒันายกระดบั
ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการใหเ้ขา้สูม่าตรฐานตลอดห่วงโซ่ 

3. การยกระดบัมาตรฐานสถานบรกิารอาหารเพือคุม้ครองผูบ้รโิภค   
สง่เสรมิการทอ่งเทียว และเผยแพรว่ฒันธรรมอาหาร

4. การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการกาํกบัดแูลสินคา้อาหารนาํเขา้ 

5. การปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบการจดัการและควบคมุสารเคมี
และยาทีใชใ้นการเกษตร เพือความปลอดภยัของมนุษย์

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ



6. การสง่เสรมิการใชต้ราสญัลกัษณด์า้นคณุภาพและความปลอดภยั
    อาหาร เพือสรา้งความมั นใจผูบ้รโิภค  ทั3งในและตา่งประเทศ

7. ระบบการตรวจสอบรบัรองตลอดห่วงโซ่ 

8. การวิเคราะหค์วามเสียงดา้นความปลอดภยัอาหาร 

    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
    ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ประเด็นการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหารดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
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8. การวิเคราะหค์วามเสียงดา้นความปลอดภยัอาหาร 

9. การบูรณาการระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัอาหารในระดบั
    จงัหวดั ทอ้งถิน และชุมชน

10. การพฒันาศกัยภาพผูบ้รโิภค

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



Addressing food safety 

at global level

Member 
Countries WTO 

AgreementsStandards, 
guidelines, 

Needs, 
feasibility, 

Kraisid Tontisirin, Mahidol University

International 
risk manager

CODEX

International 
risk assessment

JECFA, 
JMPR, 
JEMRA, 

ad hoc expert 
consultations

Scientific 
advice

guidelines, 
related texts

Requests for 
advice, risk 
assessment

feasibility, 
inputs, etc. 



Codex Alimentarius Commission
- What is it? -

• Intergovernmental standards-setting body 
established by FAO and WHO in 1961/63;
– 11th FAO Conference RESOLUTION No. 12/61 
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– 11th FAO Conference RESOLUTION No. 12/61 
(Codex Alimentarius)

– WHA16.42 Joint FAO/WHO Programme on 
Food Standards (Codex Alimentarius)

• 181 Member countries

• 1 Member organization (European 
Community)



Codex Alimentarius Commission
- its mandate -

• Dual objective:

– Protecting the health of consumers
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– Facilitating fair practices in food trade

• Non-mandatory in nature, Codex standards 
and related texts have since 1995 become 
international benchmarks for harmonization 
under the SPS and TBT Agreements of WTO



Codex Overview

• Codex – a valuable source of food standards 

and guidelines that are

– Based on sound science

– Developed by international consensus
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– Developed by international consensus

– Recognized by international agreements (SPS) 

including WTO

– Contributes to global harmonization of food 

standards



Scientific advice

International Risk Assessment
• JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)

– food additives, contaminants, residues of veterinary 
drugs in foods

• JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues)

– pesticide residues
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– pesticide residues

• JEMRA (Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk 
Assessment)  

– microbiological hazards

• Ad hoc expert consultations and technical 
workshops
– biotechnology, probiotics, veterinary drug residues 

without ADI’s/MRLs



CAC in Rome
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Director of Food and Nutrition Division
FAO, Rome, Italy (April 2000-Julu 2006
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CAC in Geneva
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Risk Analysis –the link

Risk 
manage

Risk 
assessm
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Risk 
communication

manage
ment

assessm
ent



General Principles
(France)

Food Additives (China)

Codex Organizational Chart

Methods of Analysis and 
Sampling
(Hungary)

Pesticide Residues
(China)

General Subject Committees Commodity Committees

Milk and Milk
Products (New Zealand)

Processed Fruits
and Vegetables (USA)

Fish and Fishery
Products (Norway)

Fresh Fruit and
Vegetables (Mexico)

ad hoc Intergovernmental Task Forces

Biotechnology
(Japan)

Antimicrobial Resistance
(Republic of Korea)

Processing and Handling of 
Quick Frozen Foods

(Thailand)

Executive Committee Secretariat

CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION

active
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Contaminants in Foods 
(Netherlands)

Food Hygiene
(USA)

Food Labelling
(Canada)

Residues of Veterinary 
Drugs in Foods

(USA)

Meat  Hygiene
(New Zealand)

Products (Norway) Vegetables (Mexico)

Fats and Oils
(Malaysia)

Nutrition and Foods for 
Special Dietary Uses

(Germany) Cereals, Pulses and 
Legumes (USA)

Vegetable Proteins
(Canada)

Natural Mineral Waters
(Switzerland)

Cocoa Products and 
Chocolate (Switzerland)

(Thailand)

Regional Coordinating Committees

Africa
(Ghana)

Asia
(Indonesia)

Europe
(Switzerland)

Latin America
and the Caribbean

(Mexico)

Near East
(Tunisia)

North America and
the Southwest Pacific

(Tonga)

-Food Import and 
Export Inspection 
and Certification 

Systems (Australia)

Sugars
(United Kingdom)

adjourned



Codex Scorecard
- as of July 2006 -

Commodity standards – 186

Commodity related texts – 46

Food Labelling – 9

Food Hygiene – 5

Food additives provisions –
1112, covering 292 food 
additives

Food additives related texts – 7

Kraisid Tontisirin, Mahidol University

Food Hygiene – 5

Food safety risk assessment – 3

Sampling and analysis – 15

Inspection and certification 
procedures – 8

Animal food production – 6

Contaminants in food 
(maximum levels, detection 
and prevention) – 12

Food additives related texts – 7

Maximum limits for pesticide 
residues – 2 930, covering 
218 pesticides

Maximum limits for veterinary 
drugs in foods – 441, 
covering 49 veterinary drugs

Regional Guidelines – 3



1. มาตรฐานและเครืองชี3 วดัทางโภชนาการ และของโรคทีเกียวขอ้ง

2. ขอ้ปฏิบตัใินการบรโิภคอาหารตามวยั (FBDGs)

3. อาหาร และโภชนาการศึกษา และการกาํหนดอาหารตามวยั

4. การเพิมการบรโิภค พืชผกั ผลไม้

ประเด็นขบัเคลือนเพือสรา้งความเชือมโยงดา้น 
อาหาร และ โภชนาการ สูค่ณุภาพชีวิตทีดี

4. การเพิมการบรโิภค พืชผกั ผลไม้

5. การลดการบรโิภคหวาน มนั เค็ม

6. รูปแบบการบรหิารจดัการดา้นอาหารและโภชนาการในโรงเรยีน

7. รูปแบบการบูรณาการโภชนาการในพื3 นที และชุมชน

8. ระบบการเฝ้าระวงั และสาํรวจภาวะโภชนาการ และโรคทีเกียวขอ้ง

9. การบรหิารจดัการดา้นอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต ิ 8



การบริการพื6นฐาน
(การเกษตร สาธารณสุข การศึกษา มหาดไทย และอื0นๆ )

• การฝึกอบรม
• สนับสนุนทุน
• นิเทศงานและเป็นพีเลี3 ยง
• การแกป้ัญหาตา่งๆ

เมนู / กิจกรรม
• การฝากครรภ ์และบริการการคลอด
• ติดตาม และส่งเสริมการเติบโตของ
   ทารก และเด็ก
• โภชนาการในโรงเรียน
• การดแูลผูสู้งอายุ
• บริการรกัษารกัษาโรคเรื3 อรงัไม่ติดตอ่

ทาํหน้าที.เกื6อหนนุ
การดาํเนินงาน

องคป์ระกอบการสง่เสรมิสุขภาพในชุมชนอยา่งบูรณาการ

ระบบสนับสนนุ

InterfaceInterfaceInterfaceInterface

(หน่วยงานที0จดัหาการบรกิาร / ผูน้าํชุมชน)
• เป้าหมาย & แผนการดาํเนินงาน
• การนาํไปปฏิบตัิ
• การติดตามและประเมินผล

ผูน้าํชุมชน
ครอบครวั

ปัจเจกบุคคล

• บริการรกัษารกัษาโรคเรื3 อรงัไม่ติดตอ่
   (NCDs) เช่น ความดนัโลหิตสูง 
   เบาหวาน
•เสริมสรา้งพฤติกรรมสุขภาพ
   เช่น ออกกาํลงักาย ไม่สูบบุหรี 
   ไม่ดืมเหลา้
•ผลิตอาหารมีโภชนาการและปลอดภยั
ในครวัเรือน โรงเรียน และชุมชน
•อนุรกัษป์่าไมแ้ละธรรมชาติ และอืนๆ    
เพือเป็นครวัธรรมชาติ
• ฯลฯ

อาสาสมคัร 
(1:10 ครัวเรือน)

InterfaceInterfaceInterfaceInterface

เป้าหมายและเครื.องชี6 วัดความเป็นปกติ 
และ NCDs ที.สาํคัญ

:



เป้าหมาย การส่งเสรมิสุขภาพในชุมชนอยา่งบูรณาการ

ใหค้นเป็น”ปกติ””””ในวงจรชีวิต โดยการวดันํ3าหนกัและความสูง
วัย ค่าเป้าหมาย

ทารกแรกเกดิ
       - นํ Oาหนักตัวเป็นปกติ 2.5 - 3.5 กโิลกรัม
เดก็ตํ1ากว่า 5 ปี
       - นํ Oาหนักตํ1ากว่าเกณฑ์ ≤ 5 %       - นํ Oาหนักตํ1ากว่าเกณฑ์ ≤ 5 %

- ความสูงตํ1ากว่าเกณฑ์ ≤ 5 %

       - นํ Oาหนักเกินและอ้วน  ≤ 5 %

เดก็วัยเรียน  

       - เตี Oยกว่าเกณฑ์ ≤ 10%  และเป็น ≤ 5 %  (หลัง 5 ปี) 
       - นํ Oาหนักเกินและอ้วน ≤ 10%  และเป็น ≤ 5 %  (หลัง 5 ปี) 
วัยรุ่นและผูใ้หญ ่           

       - นํ Oาหนักเกินและอ้วน ≤ 10%  และเป็น ≤ 5 %  (หลัง 5 ปี) 
ผู้สูงอายุ           

       - ให้มี BMI เป็นปกติ 18.5 - 25.0 
62



สรปุ 1

ความม ั�นคงและความปลอดภยัอาหารด้านอาหาร 

มีความสาํคญัทุกระดบั : บุคคล ครอบครวั 
ชุมชน ประเทศ ภมูิภาค และระดบันานาชาติ

63

ชุมชน ประเทศ ภมูิภาค และระดบันานาชาติ

ประเทศไทยมคีวามเสี�ยง/โอกาส  ถา้(ไม่)ดแูลและ
ใชฐ้านทรพัยากรการผลิตอาหารอยา่งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล



สรปุ 2

การวจิัย และ พัฒนากาํลังคน

เพือก่อใหเ้กิดนวตักรรมการผลิต 
เพิมคณุค่าและมูลค่าของอาหาร
มีความสาํคญัยิงตอ่ไทย
เพิมคณุค่าและมูลค่าของอาหาร
มีความสาํคญัยิงตอ่ไทย

การ รวมกลุ่ม เพือผลิตอาหาร
และ เชื�อมโยง กบัความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภคและตลาด
จะช่วยใหอ้าชีพเกษตรกรอยูอ่ยา่ง ภาคภูมแิละยั�งยืน 64
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...ขอขอบคณุ...
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ


