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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมใหอ้าหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของผูบ้ริโภคในระดบั
สากลโดยไดว้างยทุธศาสตร์ใหป้ระเทศไทยเป้นครัวของโลก (Thai Kitchen to the World) โดย
รัฐบาลไดมี้การก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน 4 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก ไทย
ตอ้งเป็นผูส่้งออกสินคา้อาหารรายการใหญ่ 1 ใน 5 ของโลกภายในเวลา 2-3 ปี โดยท่ีตอ้งไดรั้บ 
การยอมรับและเช่ือมัน่ระดบัสูงสุด ในดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั ประการท่ีสอง เป้าหมาย
ของยทุธศาสตร์ครัวโลกจะผลกัดนัใหว้ตัถุดิบในดารปรุงอาหารของไทยตลอดจนเคร่ืองปรุงรส
อ่ืนๆ อีกหลายชนิดสามารถส่งออกไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลในการสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร 
ประการท่ีสาม เพื่อสนบัสนุนใหร้้านอาหารไทยในต่างประเทศเป็นศูนยก์ระจายขอ้มูล 
การท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นจุดประชาสัมพนัธ์เมืองไทยให้ชาวต่างชาติไดรั้บรู้ และเป็นแหล่งขาย
สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ และประการสุดทา้ยคือ สนบัสนุนการเปิดธุรกิจร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศเพื่อผลกัดนัใหร้้านอาหารไทยบริการอาหารรสชาติไทยแท้ๆ  และเป็นผูรู้้จกัใน
ตลาดโลกมากข้ึนรวมไปถึงมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ แต่ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากอาหารท่ีส่งออก
ไม่มีความปลอดภยั ส่งผลใหอ้าหารไทยหลายรายการ ตอ้งถูกระงบัหรือสั่งหา้มน าเขา้จากหลาย ๆ
ประเทศ เช่น การหา้มน าเขา้ไก่ในประเทศกลุ่มสหภาพยโุรป เป็นตน้ (ณรงค ์ ศิขิรัมย,์ 2555) 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ของยทุธศาสตร์ ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. 2559-2564 โดยเนน้
คลอบคลุมการพฒันาทั้งการผลิต การส่งออก สินคา้และบริการดา้นอาหาร ไวด้งัน้ี “ไทยเป็นผูน้ า
ในการผลิตและส่งออกสินคา้อาหาร และบริการดา้นอาหาร ดนัอบั 1 ใน 10 ของโลก ท่ีมีความ
ปลอดภยัและสุขอนามยัสูง มีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความย ัง่ยนืและมัน่คงทาง
อาหารของประเทศ” (พีรณฐั ฤกษนนัทน์และคณะ, 2558) ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นผูน้ าดา้น
การผลิตและส่งออกสินคา้อาหารอยา่งมีมาตรฐาน อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและ
ความมัน่คงทางอาหารควบคู่กบัการพฒันาตลอดเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคของ
โลก ซ่ึงถา้หากพิจารณาแลว้มูลค่าการส่งออกอาหารของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็น
หน่ึงในประเด็นท่ีน่าจบัตามอง เน่ืองจากประเทศไทยสามารถผลิตอาหารส่งออกไปยงัต่างประเทศ
และสร้างรายไดก้ลบัสู่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาลกวา่ 25 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อย
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ละ 207 ของตลาดสินคา้อาหารโลก และร้อยละ 13 ของสินคา้ส่งออกทั้งหมดของประเทศ (Global 
Trade Atlas อา้งถึงส่วนงานวจิยัสถาบนัอาหาร, 2555) โดยสหภาพยโุรปถือเป็นผูส่้งออกมากท่ีสุด
ในโลกคิดเป็นร้อยละ 41.2 ของมูลค่าการส่งออกของโลก โดยเป็นผูส่้งออกอาหารรายใหญ่เป็นดบั 
8 ของโลกรองลองจากกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป (EU 27) สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน (ณรงค ์
ศิขิรัมย,์ 2555)  

 สถานะของไทยในเวทีระดบัโลก - ประเทศไทย มุ่งหมายท่ีจะเป็นครัวของโลก  
การส่งออกสินคา้อาหารของไทยท่ีส าคญั ๆ แสดงไวด้งัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1.1 มูลค่าสินคา้อาหารส่งออกของไทย 
 

รำยกำร มูลค่ำ (ล้ำนล้ำนบำท) เปลีย่นแปลง 

2551 2554 (%)54 54/51 

อำหำรทั้งหมด 778 965 100% 24% 
ข้ำว 203 156 16% -23% 
กุ้ง 84 110 11% 31% 
น ำ้ตำลทรำย 48 109 11% 127% 
ทูน่ำกระป๋อง/แปรรูป 65 69 7% 6% 
ไก่และสัตว์ปีก 59 65 7% 10% 
ผลไม้กระป๋องแปรรูป 37 40 4% 8% 
มันส ำปะหลงั 16 30 3% 88% 
ผลไม้สด/แช่แข็ง/แห้ง 14 29 3% 107% 
แป้งมันส ำปะหลงั 15 29 3% 93% 
อำหำรสัตว์เลีย้ง 20 21 2% 5% 
อืน่ ๆ 217 307 33% 41% 
ท่ีมา : กรมศุลกากร, 2555 

 ในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา ส่วนแบ่งตลาดอาหารไทยในตลาดโลก นอกจากจะมีอตัรา 
การเติบโตท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีขอ้มูลท่ีช้ีให้เห็นวา่ ประเทศไทยมีสินคา้ท่ีส่งออกเป็นอนัดบั
หน่ึงของโลกอยูห่ลายรายการ ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2553 ขา้วมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 168 พนัลา้น
บาท (ร้อยละ 26 ของตลาดโลก) กุง้ มูลค่าส่งออก 101 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 21 ของตลาดโลก)  ทู
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น่ากระป๋องและทูน่าแปรรูป มูลค่าการส่งออก 59 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 46 ของตลาดโลก) ไก่แปร
รูป มูลค่าการส่งออก 56 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 29 ของตลาดโลก) สับปะรดกระป๋องและสับปะรด
แปรรูป มูลค่าการส่งออก 15 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 49 ของตลาดโลก) 

ภาพท่ี 1.1 สัดส่วนการส่งออกสินคา้อาหารของประเทศต่าง ๆ ปี 2554 
 

 
ท่ีมา : พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ, 2555 

 การส่งออกอาหารของประเทศไทยในปี 2554 มีมูลค่า ประมาณ 965 พนัลา้นบาท จึง
คาดการณ์วา่ในปี 2555 มูลค่าการส่งออกอาหารน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 971 พนัลา้นบาท หรือ
ประมาณ 32,100 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของการส่งออกของโลก นบัวา่ประเทศ
ไทยเป็นผูส่้งออกอาหารอนัดบัท่ี 8 ของโลก (รวมประเทศในยโุรป เป็นสหภาพยโุรป 27) 

“ความมัน่คงทางอาหาร” และ โอกาสของภาคการเกษตร เม่ือมองในระดบัโลก ในอนาคต
อีกเกือบ 40 ปีขา้งหนา้ (ปี2050) เม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรโลก พบวา่ จ  านวนประชากรท่ีจะ
เพิ่มสูงข้ึน จาก 7 พนัลา้นคนในปี 2010 เพิ่มข้ึนเป็น 9 พนัลา้นคนในปี 2050 ท าใหค้วามตอ้งการ
อาหารเพิ่มมากข้ึน 
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ภาพท่ี 1.2  การคาดการณ์จ านวนประชากรโลก ตั้งแต่ปี 1950-2050 
 

 

ท่ีมา: UN Population Division from van der Mensbrugghe et al., 2009 
 
การเพิ่มข้ึนของความตอ้งการอาหารตามจ านวนประชากรโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึน ยอ่มส่งผล

กระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร ท่ีอาจมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชากร โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ กลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันาและกลุ่มประเทศดอ้ยพฒันา เน่ืองจากประชากรเพิ่มข้ึนในอตัรา
ท่ีสูงกวา่ เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรนอ้ย ในขณะ
ท่ีเทคโนโลยกีารผลิตอาหารและการจดัการยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเม่ือเทียบกบัประเทศท่ี
พฒันาแลว้ ท าใหก้ลุ่มประเทศเหล่าน้ี ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้อาหารจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกนั 
ประชาชนอาจเผชิญความเส่ียงต่อภาวะขาดแคลนอาหารไดใ้นอนาคต 

ความมัน่คงทางอาหาร โดยอาหารเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย ์ องคก์าร FAO 
Agricultural and Development Economics Division ไดใ้หค้  านิยามวา่ ความมัน่คงทางอาหาร 
(Food Security) หมายถึง ประชาชนสามารถเขา้ถึงอาหารท่ีมีปริมาณมากพอเพียง (Sufficient) มี
ความปลอดภยั (Safe) และ มีโภชนาการท่ีพอเพียงต่อการเจริญเติบโต (Nutritious food) 

จากปัญหาน ้าท่วมในปี 2554 ท่ีผา่นมา แมจ้ะมีอาหารอยูพ่อเพียง แต่ประชาชนบางพื้นท่ี
ไม่มีอาหารบริโภค จึงมีการเสนอ แนวความคิดในงาน Food Technology ท่ีสิงคโปร์วา่ ค  าวา่ความ
มัน่คงทางอาหาร จะไม่สมบูรณ์หากขาด “ระบบการจดัการท่ีดีในห่วงโซ่การผลิต เขา้มามีส่วนร่วม
ในระบบดว้ย” (พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ, 2556) 
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จากการท่ีประชากรโลกมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน องคป์ระกอบของความมัน่คงทางอาหาร
ดา้นปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ จะเป็นองคป์ระกอบท่ีทุนภาคส่วนใหค้วามส าคญั วา่ประชาชนของ
ประเทศของตนจะมีอาหารท่ีเพียงพอหรือไม่ ถา้หากมีแนวโนม้วา่จะไม่เพียงพอจะมีแนวทาง
แกปั้ญหาอยา่งไร หรือถา้เพียงพอ จะสามารถส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆท่ียงัขาดแคลนอยา่งไร  
ดงัตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดง ปริมาณการผลิตอาหารไดเ้พียงพอ ต่อความตอ้งการของประชากรในภูมิภาค

ต่าง ๆ ในอนาคต ปี 2030 (โดยวดัจาก ประสิทธิภาพ หรือ เทคโนโลยกีารผลิตอาหาร
ในปัจจุบนั) 

 

ภูมิภำค เพยีงพอในประเทศ ส่วนต่ำง 

เอเชียใต ้+ อาเซียน 82% น าเขา้ 18% 
เอเชียตะวนัออก 74% น าเขา้ 26% 
แอฟริกา 13% น าเขา้ 87% 
ตะวนัออกกลาง 83% น าเขา้ 17% 
ละตินอเมริกา เพียงพอ ส่งออก 
ท่ีมา : Global Harvest Initiative’s 2012 GAP Report, 2012 
 

จากตารางท่ี 1.2 จะเห็นวา่ ภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก มีแนวโนม้ท่ีจะมีอาหารไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชาชนในประเทศ และตอ้งอาศยัการน าเขา้อาหารจากต่างประเทศ ยกเวน้ใน
ภูมิภาค ละตินอเมริกา ท่ีไม่เพียงแต่มี อาหารพอเพียง แต่ยงัมีศกัยภาพ ในการส่งออกดว้ย โดยมี
ภูมิภาคท่ีขาดแคลนมากคือ ทวปี แอฟริกา สาหรับในภูมิภาคอาเซียนเอง ก็ยงัจดัวา่เป็น ภูมิภาคท่ียงั
ผลิตอาหารไดไ้ม่พอเพียงอยู ่ แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือมาวเิคราะห์ ในรายประเทศ พบวา่ ประเทศไทย 
จดัวา่ เป็นประเทศท่ีมีผลผลิตอาหารพอเพียง ประชาชน ไม่ไดหิ้วโหย ดงันั้นจึงเป็นโอกาสของ
ไทย ท่ีจะผลิตอาหาร เล้ียงภูมิภาค และโลก ไดอี้กมาก (Global Harvest Initiative’s, 2012) 

โอกาสของไทยในอาเซียน พบวา่ การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอีกหน่ึงโอกาส
ของภาคการเกษตรของไทย เพราะดว้ยขนาดตลาดท่ีใหญ่ข้ึนในดา้นจ านวนประชากร (จากตลาด
ภายในประเทศไทยท่ีมีจ านวนประชากร 60 กวา่ลา้นคน เพิ่มข้ึนไปเป็น 600 ลา้นคนในระดบั
อาเซียน), มูลค่าตลาด (GDP ไทยมีมูลค่าประมาณ 3.5 แสนลา้น $ ในขณะท่ีอาเซียนมี GDP มูลค่า
รวม มากกวา่ 2 ลา้นลา้น$) และดา้นก าลงัซ้ือ (ประชากรไทยมีรายไดเ้ฉล่ีย 10,000 $ ต่อคนต่อปี 



6 

ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ เช่น สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 17,675 $ , 
50,927 $, และ 62,400 $ ตามล าดบั) ท าใหป้ริมาณความตอ้งการสินคา้เกษตรและอาหารมีเพิ่มมาก
ข้ึนเช่นกนั ในขณะท่ีหลายประเทศยงัผลิต อาหารไม่พอเล้ียงประชากรในประเทศของตน และบาง
ประเทศ มีก าลงัซ้ือ พอท่ีจะน าเขา้สินคา้ท่ีเราผลิตได ้ จึงนบัเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ดงัตารางท่ี 1.3 (The International Monetary Fund, 2011) 
 
ตารางท่ี 1.3  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากรเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ปี 2011 
 ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน  
 

ประเทศ ประชำกร GDP 2011 

ล้ำนคน % พนัล้ำน$ % 

อนิโดนีเซีย 242.3 40% 847 39% 
ไทย 69.5 12% 346 16% 

มำเลเซีย 28.9 5% 288 13% 
สิงคโปร์ 5.2 1% 260 12% 
ฟิลปิปินส์ 94.9 16% 225 10% 
เวยีดนำม 88.8 15% 124 6% 
พม่ำ 48.3 8% 52 2% 
บรูไน 0.4 0% 16 1% 
กมัพูชำ 14.3 2% 13 1% 
ลำว 6.3 1% 8 0% 
รวม 599 100% 2,179 100% 

ท่ีมา : The International Monetary Fund, 2011 

 จากตารางท่ี 1.3 แสดงขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากรเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศปี 2011 ของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน พบวา่ อินโดนีเซียมีประชากรจ านวน 242.3 ลา้น
คน (GDP 847 พนัลา้น$) ฟิลิปปินส์มีประชากรจ านวน 94.9 ลา้นคน (GDP 225 พนัลา้น$) 
เวยีดนามมีประชากรจ านวน 88.8 ลา้นคน (GDP 124 พนัลา้น$) ไทยมีประชากรจ านวน 69.5 ลา้น
คน (GDP 346 พนัลา้น$) พม่ามีประชากรจ านวน 48.3 ลา้นคน (GDP 52 พนัลา้น$) 
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ภาพท่ี 1.4 เปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อคนของประเทศต่างๆในอาเซียน ปี 2555-2556  
($/คน/ปี) 

 

 
 

ดงันั้น จึงเป็นโอกาสของไทย ในการเป็น Food Hub of ASEAN (ศูนยก์ลางอาหารของ
อาเซียน) ในการเป็นผูผ้ลิต เพื่อสร้างมูลค่า และการบริหารจดัการ เพื่อการส่งออกอาหาร ไปยงั
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ท่ียงัไม่มีความมัน่คงทางอาหาร โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีก าลงัซ้ือ
สูงในอาเซียน ท่ียงัมีความตอ้งการพึ่งพิงการน าเขา้อาหารจากประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับกลุ่มประเทศท่ี
มีรายไดต้  ่า ไทยสามารถน าเขา้วตัถุดิบท่ีมีราคาต ่ากวา่ เพื่อนาเขา้มาเป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหาร
และผลิตภณัฑแ์ปรรูป ส่งออกสินคา้นั้นต่อไป  

แต่อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยไดรั้บการพิจาณาให้เป็นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางอาหาร
และมีศกัยภาพในการส่งออก ในระดบัอาเซียน เป็นลาดบัท่ี 2 รองจากมาเลเซีย (ไม่รวมประเทศ 
สิงคโปร์ และบรูไน) ดงัตารางท่ี 4 ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองน่าพิจารณาวา่ หากไทยจะวางยทุธศาสตร์ ใน
การเป็น “ครัวของโลก” ไทยตอ้งปรับตวัอยา่งไร เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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ตารางท่ี 1.4 ความมัน่คงทางอาหารของไทย เปรียบเทียบกบัในอาเซียน 
 

อนัดับโลก อำเซียน คะแนน 

33 มาเลเซีย 63.9 
45 ไทย 57.9 
55 เวยีดนาม 50.4 
63 ฟิลิปปินส์ 47.1 
64 อินโดนีเซีย 46.8 
78 พม่า 37.2 
89 กมัพชูา 30.0 

ท่ีมา : Economist Intelligence Unit (EIU) อา้งใน พรศรี เหล่ารุจิสวสัด์ิ, 2555 
หมายเหตุ : ไม่รวมประเทศ สิงคโปร์ บรูไน ลาว 
 
 การรวมตวัของกลุ่มประเทศอาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายใน พ.ศ. 2558 
โดยก าหนดเป้าหมายใหมี้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and Production Base) 
และมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน 
(FreeFlows of Goods, Services, Investment and Skilled labors, and Freer Flow of Capital) ซ่ึง
ประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในสมาชิก เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถส่งออกอาหารไทยสู่
ตลาดโลกไดม้ากข้ึน โดยจากนโยบายการเสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารยงัคงเป็นเป้าหมาย
พื้นฐานของอาเซียน และเพื่อตอบสนองต่อความกงัวลเก่ียวกบัความมัน่คงดา้นอาหารในภูมิภาคท่ี
เพิ่มข้ึนในช่วงปีท่ีผา่นมา อาเซียนไดใ้หก้ารรับรองแถลงการณ์อาเซียนวา่ดว้ยความมัน่คงดา้น
อาหาร (ASEAN Statement on Food Security)  

แผนนโยบายบูรณาการความมัน่คงดา้นอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food 
Security: AIFS) และแผนกลยทุธ์ ความมัน่คงดา้นอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on 
ASEAN Food Security: SPA-FS) เพื่อส่งเสริมความมัน่คงดา้นอาหารในระยะยาว และปรับปรุง
ชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียนจากนโยบายของอาเซียนเบ้ืองตน้ ด าเนินการเพื่อ
เสริมสร้างระบบและกระบวนการในการควบคุมคุณภาพของอาหาร เพื่อส่งเสริมการเคล่ือนยา้ย
อาหารท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความปลอดภยั ท่ีเสรีมากข้ึนในภูมิภาค โดยท่ี
สินคา้อาหารและเกษตรของอาเซียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของอาเซียนในตลาดโลก อาเซียนจึงเนน้ความส าคญัเร่ืองการปรับประสานคุณภาพ
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และมาตรฐาน การรับรองความปลอดภยัของอาหารรวมถึงการจดัท าระบบการรับรองสินคา้อาหาร
และเกษตรใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ในปี 2547 อาเซียนได ้จดัตั้งเครือข่ายกลางดา้นความปลอดภยั
อาหารของอาเซียน (ASEAN Food Safety Network) เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นความปลอดภยัของอาหาร โดยมีความคิดริเร่ิมเพื่อไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการรวมกลุ่มของอาเซียนการปรับประสานดา้นคุณภาพและมาตรฐาน การรับรอง
ความปลอดภยัของอาหาร และการจดัท าระบบการรับรองคุณภาพสินคา้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
จะท าใหสิ้นคา้เกษตรของอาเซียน พร้อมท่ีจะแข่งขนัในตลาดโลก โดยการเสนออาหารท่ีปลอดภยั 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ปัจจุบนัอาเซียนอยูร่ะหวา่งการพฒันาแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) มาตรฐานในการผลิต การเก็บเก่ียว 
และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร การก าหนดระดบัปริมาณสารพิษตกคา้ง
สูงสุดในอาหารท่ียอมรับไดข้องอาเซียน (Maximum Residue Limits: MRL) ส าหรับยาฆ่าแมลง 
เกณฑใ์นการรับรองสินคา้ปศุสัตวแ์ละการท าปศุสัตว ์(Criteria for Accreditation of Livestock and 
Livestock Products Enterprises) แนวทางการปฏิบติัท่ีดีในการบริหารจดัการส าหรับกุง้ (Guideline 
for Good Management Practices for Shrimp) และขอ้ควรปฏิบติัส าหรับการประมงท่ีมีความ
รับผดิชอบ (A 89 Code of Conduct for Responsible Fisheries) โดยจะน าขอ้ก าหนดดงักล่าว
ทั้งหมดมาใช ้ ในอา้งอิงส าหรับการพฒันาแนวทางการปฏิบติัและเร่ืองท่ีมีความส าคญัล าดบัแรก
เพือ่สนบัสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรของแต่ละประเทศ มาตรการหลกัในการส่งเสริมความ
ปลอดภยัของอาหาร ในปี 2549 อาเซียนไดใ้หก้ารรับรองการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีของอาเซียน
ส าหรับผกัและผลไมส้ด (ASEAN Good Agricultural Practices for Fresh Fruit and Vegetables: 
ASEAN GAP) เพือ่ใชเ้ป็นมาตรฐานส าหรับการผลิต การเก็บเก่ียว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว
ผกัและผลไมใ้นอาเซียน การปฏิบติัตามท่ีระบุไว ้ ใน ASEAN GAP มีเป้าหมายเพื่อให้มัน่ใจวา่ผกั
และผลไมท่ี้ผลิตไดใ้นอาเซียนมีความปลอดภยัในการรับประทานและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ASEAN GAP ยงัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่อาหารถูกผลิตและจดัการใน
ลกัษณะท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการของคนงาน
ในสาขาเกษตรและอาหาร จนถึงปัจจุบนัอาเซียนไดก้ าหนดมาตรฐานค่าสารพิษตกคา้งสูงสุด 
(Maximum Residue Limits: MRL) ของอาเซียน ส าหรับสารก าจดัศตัรูพืช 61 ชนิด จ านวน  
775 มาตรฐาน รวมทั้งไดใ้หก้ารรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตรของอาเซียน ส าหรับมะม่วง 
สับปะรด ทุเรียน มะละกอ ส้มโอ และเงาะ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลไมด้งักล่าวมีความสด โดยมี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมต่อผูบ้ริโภคหลงัจากผา่นขั้นตอนการเตรียมการและการบรรจุหีบ
ห่อแลว้ นอกจากน้ีอาเซียนไดใ้หก้ารรับรองมาตรฐานอาเซียนส าหรับวคัซีนสัตว ์ 49 มาตรฐาน 
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เกณฑใ์นการรับรองการท าปศุสัตว ์ 13 เกณฑ ์ (Criteria for accreditation of livestock 
establishments) และเกณฑใ์นการรับรองสินคา้ปศุสัตว ์ 3 เกณฑ ์ เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีปรับ
ประสานแลว้ของอาเซียน ทางดา้นการประมง ไดมี้การพฒันาและใช ้ ระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ประมงท่ี จะช่วยสร้างความมัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารและสนบัสนุนความสามารถ
ในการแข่งขนัของผลิตภณัฑป์ระมงอาเซียนในตลาดโลกโดยการด าเนินการตามระบบ 
การวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point: 
HACCP) และปรับปรุงวิธีปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและปรับใชร้ะบบบริหารจดัการดา้นคุณภาพ
และความปลอดภยัเพื่อ ใหส้ามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัธุรกิจขนาดเล็กในอาเซียน ภายในปี  
พ.ศ. 2552 ดงัมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

1) จดัตั้งระบบโดยใชแ้นวทางการปฏิบติัท่ี ดีทางการเกษตร/การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า (Good 
Agriculture/Aquaculture Practice: GAP) การจดัการทางสุขาภิบาลและสุขภาพสัตวท่ี์ดี (Good 
Animal Husbandry Practices: GAHP) การปฏิบติัทางสุขลกัษณะท่ีดี (Good Hygiene Practice: 
GHP) การปฏิบติัท่ีดีทางการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และระบบการวเิคราะห์
อนัตรายและจดัวกิฤตท่ีตอ้งควบคุม (HACCP) เป็นพื้นฐานส าหรับผลิตภณัฑ ์เกษตรและอาหารท่ีมี
ความส าคญัทางการคา้ใหมี้ศกัยภาพทางการคา้ ภายในปี พ.ศ. 2555 

2) ปรับประสานระบบการกกักนัและวธีิการตรวจสอบหรือสุ่มตวัอยา่ง ภายใน พ.ศ. 2553 
และมาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพืชส าหรับผลิตภณัฑเ์กษตรอาหารและป่าไมท่ี้มี
ความส าคญัทางการคา้ มีศกัยภาพทางการคา้  ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ี
สามารถปฏิบติัได ้ภายใน พ.ศ. 2558 

3) ปรับประสานระดบัปริมาณสารตกคา้งสูงสุดท่ียอมรับไดข้องยาปราบศตัรูพืชใน
ผลิตภณัฑท่ี์มีการคา้อยา่งแพร่หลาย ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติั
ได ้ภายใน พ.ศ. 2553 

4) ปรับประสานกรอบกฎเกณฑ์ส าหรับผลิตภณัฑเ์กษตรท่ีไดจ้ากเทคโนโลยชีีวภาพ
สมยัใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติัได ้ภายใน พ.ศ.2558 

5) ปรับประสานมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและคุณภาพสาหรับผลิตภณัฑพ์ืชสวนและ
ผลิตภณัฑเ์กษตรท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจในอาเซียนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือ
มาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติัได ้ภายใน พ.ศ. 2558 

6) ปรับประสานการควบคุมสุขภาพสัตว ์ (ทั้งสัตวบ์กและสัตวน์ ้า) เพื่อความปลอดภยัของ
อาหาร โดยใชก้รอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัทางชีวภาพให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถปฏิบติัได ้ภายใน ค.ศ. 2015  



11 

7) ปรับประสานแนวทางส าหรับการใชส้ารเคมีในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าและมาตรการเพื่อ
ขจดัการใชส้ารเคมีอนัตราย ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบติัได ้
ภายในปี พ.ศ. 2552  

8) พฒันากรอบอา้งอิงระดบัภูมิภาคส าหรับระเบียบขั้นตอนการออกใบรับรองดา้นป่าไม ้
ภายในปี พ.ศ. 2558 ความคืบหนา้อ่ืน ๆ ในสาขาเกษตรและประมง คือ อาเซียนอยูร่ะหวา่ง 
การเสริมสร้างเครือข่ายการทดสอบอาหารท่ีผลิตจากพืชท่ีดดัแปลงพนัธุกรรม การพฒันาแนว
ทางการปฏิบติัในการบริหารจดัการท่ีดีส าหรับกุง้ การพฒันาขอ้ควรปฏิบติัส าหรับการประมงท่ีมี
ความรับผดิชอบ (A Code of Conduct for Responsible Fisheries) และการด าเนินงานตามระบบ
การวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตท่ี ตอ้งควบคุม Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) ในการผลิตอาหารทะเลและผลิตภณัฑป์ระมง นอกจากน้ีการน ามาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยัอาหารมาใช ้ เช่น ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ระบบ HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point) ระบบ ISO 22000 มาใช ้เป็นตน้ โดยระบบ GMP จะเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการดา้นสภาพแวดลอ้มของกระบวนการผลิต อนัไดแ้ก่ การควบคุมสุขลกัษณะส่วนบุคคล 
การควบคุมแมลงและสัตวน์ ้า โรค การควบคุมน าใชร้ะบบ HACCPเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การวนิิจฉยัและการประเมินอนัตรายของอาหารท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคตั้งแต่วตัถุดิบ กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งสร้างระบบควบคุม เพื่อขจดัหรือลดสาเหตุท่ี 
ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคดว้ยนอกจากน้ีคณะกรรมการอาหารและยาไดน้ าระบบ GMP มาใช้
เป็นกฎหมายในสถานท่ีผลิตอาหาร โดยควบคุมตั้งแต่สถานท่ีผลิต บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือ ซ่ึง
บงัคบัใชท้ั้งโรงงาน ร้านอาหารทัว่ไป และภตัตาคาร เพื่อเป็นการยกระดบั การผลิตอาหารให้
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและยกระดบัครัวไทยไปเป็นครัวโลกต่อไป นอกจากน้ีประเทศไทยไดเ้ขา้
ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความปลอดภยัดา้นอาหารระหวา่งประเทศ (International Food Safety 
Authorities Network: INFOSAN) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีด าเนินงานภายใตก้ฏอนามยัระหวา่งประเทศ 
(IHR, 2005) ซ่ึงมีอ านาจในการจดัการป้องกนัและปกป้อง ควบคุมและบริหารจดัการดา้น
สาธารณสุข เพื่อตอบสนองต่อการแพร่กระจายของเช้ือโรคระหวา่งประเทศท่ีมีความใกลเ้คียงหรือ
ถูกจ ากดัความไวใ้นความเส่ียงของสาธารณสุข อีกทั้งเพื่อหลีกเล่ียงการแทรกแซงโดยไม่จ  าเป็นจาก
การคา้และการแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประเทศ โดยในปัจจุบนัเครือข่ายน้ีมี สมาชิกทั้งหมด  
177 ประเทศทัว่โลก จากประเด็นนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของไทย น้ีหากจะใหป้ระสบผลส าเร็จ
ไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ โดยตอ้งมีจดัการในประเด็นดงัต่อไปน้ี
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของประเทศ โดยกลุ่มธุรกิจเกษตร
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และอาหาร มุ่งพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให้ มีความปลอดภยัและไดม้าตรฐานสากล 
เกิดความมัน่คงทางดา้นอาหาร และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 

1) การพฒันาการกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรและอาหารให ้ เกิดความปลอดภยัตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกนัก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าและผลกัดนัใหผู้ผ้ลิต
ด าเนินการตามขอ้ก าหนด 

2) การพฒันาระบบความมัน่คงทางวตัถุดิบ เพื่อรักษาฐานการผลิตให ้ มีความเพียงพอต่อ
ความตอ้งการบริโภค โดยการรวมตวัของผูผ้ลิตรายยอ่ยเป็นกลุ่มต่าง ๆ การร่วมทุนระหวา่ง
เกษตรกรและเอกชน การส่งเสริมผูผ้ลิตวตัถุดิบภายนอกประเทศให ้สามารถผลิตตามมาตรฐาน 

3) การพฒันาตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได ้ โดยเนน้การพฒันาความ
ช านาญของผูส่้งออก และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4) การปรับปรุงและแกไ้ขกฎระเบียบให ้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยเนน้การสร้างแรงจูงใจให ้ เกิดการรวมกลุ่มและปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
การใชก้ฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 

5) การพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดส าหรับสินคา้เกษตรและ
อาหาร เพื่อใชเ้ป็นฐานในการขบัเคล่ือนธุรกิจต่อไป โดยเนน้การพฒันาระบบโลจิสติกส์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและระบบการเงินเพื่อสินคา้เกษตรและอาหารท่ีส าคญัจะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่เร่ือง
ความปลอดภยั คุณภาพ และมาตรฐานอาหารไทย โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมมือกนั เช่น สถาบนั
อาหาร ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรม ไดด้ าเนินการภายใตแ้นวคิด “เช่ือมัน่
อาหารไทย: Thailand Food Forward” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตอาหาร โดยจะ
สนบัสนุนการน าระบบ การผลิตอาหารสากลมาใชอ้ยา่งจริงจงั เพื่อยกระดบัมาตรฐานการผลิต 
รวมถึงการน าเอาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั มาใช ้ นอกจากน้ียงัสร้างการรับรู้และยกระดบั
ภาพลกัษณ์ผลิตอาหารในประเทศ โดยเนน้ความปลอดภยั ดีต่อสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความนิยม
ของผูบ้ริโภคในศตวรรษท่ี 21 ท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัของอาหารและดีต่อสุขภาพ
มากข้ึน ความปลอดภยัของอาหารก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีมนุษยท์ัว่ทุกมุมโลก นบัตั้งแต่ฐานการผลิตจาก
ไร่นา หรือฟาร์มเล้ียงสัตวม์าจนถึงผูบ้ริโภค (From Farm to Fork) การท่ีจะไดม้าซ่ึงอาหาร
ปลอดภยันั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัจิตส านึกท่ีดีของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต นบัตั้งแต่
เกษตรกร ผูจ้  าหน่าย ผูป้รุงอาหาร แปรรูป จนถึงผูบ้ริโภคท่ีจะมีบทบาทในการร่วมตรวจสอบดูแล 
การยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ท่ีมีความปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบั
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สินคา้ อาหารของไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมากท่ีสุด จึง
เป็นปัจจยัท่ียงัคงตอ้งด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน าพาครัวไทยสู่ครัวโลกไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การอภิปรายผลและสรุป นโยบายดา้นอาหารของทั้ง 13 ประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่
ก าหนดใหป้ระเด็นอาหารปลอดภยั เป็นเป้าหมาย ในการจดัการอาหารระดบัชาติ มีขอ้ก าหนด
แนวทางปฏิบติัของภาคอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร ทั้งน้ีการพฒันา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาหารปลอดภยั การมีแผนรองรับท่ีชดัเจน และมาตรการด าเนินงานท่ี
เขม้แขง็ รวมถึงการประสานงานท่ีดี ลดความซ ้ าซอ้นและความสับสนในการท างาน มีแผนท่ีมุ่งเป้า
ไปในทิศทางเดียวกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั ถือเป็นกุญแจส าคญัในการขบัเคล่ือน
นโยบายและสร้างระบบควบคุมอาหารปลอดภยัแห่งชาติใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้น ใน ปี 2558 ซ่ึง
จะเกิดการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงถือเป็น ตวัเร่งใหทุ้กประเทศตอ้งรีบ
ด าเนินการพฒันาระบบอาหารปลอดภยัของตนเองทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ใหมี้ความ
พร้อมสามารถประสานเช่ือมโยงขอ้มูลส าคญัไดอ้ยา่งรวดเร็ว การพฒันาห้องปฏิบติัการตรวจ
พิสูจน์อาหารเพื่อตรวจจบัสินคา้อาหารอนัตราย แจง้เตือนภยัผูบ้ริโภคในประเทศ และระหวา่ง
ประเทศ ตลอดจนการสั่งเรียกคืนสินคา้ส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดา้นอาหารปลอดภยั
ของประเทศไทย จากการจดัสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญรวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาทางเอกสาร 
พบวา่ การก าหนด นโยบายอาหารปลอดภยัในประเทศมีปัญหาเร่ืองโครงสร้างและกลไกการ
ท างานท่ีก ากบัดูแลอาหารปลอดภยัตลอดทั้ง ห่วงโซ่ยงัไม่สอดคลอ้งกนั ตั้งแต่ระดบัประเทศ จนถึง
ระดบัพื้นท่ี ยงัมีหลายหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมความปลอดภยัของสินคา้อาหารมีความซ ้ าซอ้น 
และไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมความเส่ียง อีกทั้งการใชพ้ระราชบญัญติัหลายฉบบัโดยหลาย
หน่วยงาน ท าให้เกิดขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน แมว้า่ไดมี้ การจดัท ากรอบยทุธศาสตร์การจดัการ
อาหารของประเทศไทย โดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ไดน้ าเสนอนโยบายและยทุธศาสตร์  
4 ดา้น คือ คุณภาพอาหาร ความปลอดภยัดา้นอาหาร ความมัน่คงดา้นอาหาร และอาหารศึกษา ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
11 ท่ีเป็นแผนช้ีน าเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเป็นแนวทางในการวางแผน ปฏิบติังาน
อยา่งไรก็ตาม การท างานของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การเสนอ นโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นอาหารต่อคณะรัฐมนตรี ยงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่ง
คล่องตวั เน่ืองจากยงัไม่มีโครงสร้างหน่วยงานถาวร จึงเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณา ใหค้วาม
เห็นชอบ และอ านาจการด าเนินการใหห้น่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งน านโยบายไปขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั
ใหเ้ป็นไป ตามกฎหมาย และมาตรฐาน และปัจจุบนัหน่วยงานสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบระบบ
อาหารปลอดภยัระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก็ยงัขาดเจา้ภาพท่ี
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ชดัเจน ดงันั้นการทบทวนโครงสร้างองคก์ร บทบาทหนา้ท่ี และส่ิงสนบัสนุน ใหมี้ความครอบคลุม
ทัว่ถึง จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทั้งระบบ สรุป 5 ประเด็นส าคญัท่ีควรน ามา
พิจารณานโยบายอาหารปลอดภยัแห่งชาติของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1) การบูรณาการในการท างานตลอดห่วงโซ่อาหาร 
2) ระบบการควบคุมอาหาร ตรวจรับรอง ประกนัคุณภาพและความปลอดภยัตาม

มาตรฐานสากล 
3) การวเิคราะห์ความเส่ียงในการจดัการกบั อุบติัการณ์อาหารปลอดภยั พฒันาระบบเฝ้า

ระวงั ติดตาม และสร้างทีมสอบสวนอาหารปลอดภยัแบบเคล่ือนท่ีเร็ว (Food Safety Rapid 
Response Team; FSRRT) โดยมี การท างานเช่ือมโยงกบัสาธารณสุขฉุกเฉินและการแพทยฉุ์กเฉิน 
ใหมี้ความพร้อมรับมือไดทุ้กสถานการณ์ 

4) การพฒันาศกัยภาพขององคก์รและบุคลากร ทุกระดบั โดยส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ
ในเร่ืองอนัตราย จากส่ิงปนเป้ือนในอาหาร อบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีและความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งตามแนวทางขอ้ตกลงของอาเซียน 

5) ฐานขอ้มูลดา้นสถานการณ์ความปลอดภยัอาหารแห่งชาติ จ  าเป็นตอ้งอาศยัอ านาจใน
การสั่งการจากรัฐมนตรี หรือผูก้  าหนดนโยบายและผูติ้ดตามงานตามนโยบาย รวมทั้งการสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งองคก์ร เพื่อประโยชน์ใน การประเมินสถานการณ์และรับมือกบัความ
ปลอดภยัดา้นอาหารในภาวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที (จงกลนี วทิยารุ่งเรืองศรี, 2556) 
 หากมองถึงนโยบายการวิจยัท่ีตอ้งลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนดา้น
การพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรนั้น จงัหวดัเชียงใหม่ถือวา่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมี
ศกัยภาพดา้นการเกษตรในล าดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย ผลของการเปิดอาเซียนก่อใหเ้กิด
ปรากฏการณ์ยา้ยถ่ินฐานแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานภาคเกษตรในเชียงใหม่อยา่งต่อเน่ือง ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของไทย ต่อไปเชียงใหม่ยงัจะเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ
เม่ือมีการเช่ือมโยง North-South Corridor จากทางตอนใตข้องจีน รวมถึง East-West Corridor จาก
สหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเช่ือมต่อกนัทางถนน และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนั้นเชียงใหม่ยงัเป็น
ศูนยก์ลางทางการบิน ในอนุภูมิภาคดว้ย การขยายตวัของจงัหวดัเชียงใหม่เองท่ีมีการสร้างเครือข่าย
สาธารณูปโภค เช่นถนนวงแหวน และศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เชียงใหม่จึงมีความพร้อม
ในการพฒันาเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสู้ง การกระจายตวัของเศรษฐกิจภาคเกษตร
จะเกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 
 ดว้ยเหตุน้ีคณะนกัวจิยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเพื่อทบทวนและวเิคราะห์สถานการณ์และ 
ทิศทางการวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต่อภาคเกษตรเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ 
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การปรับตวัในอาเซียน โดยจดัท าเป็นโครงการก่อนการวจิยัจริง (Pre-research) เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบติัการเพื่อทบทวนแผนกลยทุธ์ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นเศรษฐกิจเกษตร วเิคราะห์
สถานการณ์การแข่งขนัในอาเซียนต่อภาคเกษตร ปัญหา และอุปสรรค เพื่อใหไ้ดโ้จทยว์จิยั ซ่ึง 
การท า Pre-research คร้ังน้ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมดิเอม็เพรส เชียงใหม่ 
ภายในงานมีหน่วยงานเขา้ร่วมมากกวา่ 40 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวสิาหกิจ และชุมชน
เกษตร รวมถึงทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งการวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่ีปรึกษา
และผูท้รงคุณวฒิุท่ีเช่ียวชาญเร่ืองของแนวคิดการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช  
และ รศ.ดร.เสรี พงศพ์ิศ (อธิการบดี สถาบนัการเรียนรู้เพื่อปวงชน) โดยความกรุณาจาก  
ศ.ดร.อภิชยั พนัธเสน ท่ีปรึกษาชุดโครงการวจิยัน้ี ร่วมกบั ศ.ดร.อารี  วบิูลยพ์งศ ์ (คณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) และ ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีบุญจิตต ์(คณะเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 
และผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคเกษตรและเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญัคือ กรมส่งเสริม
การเกษตร เกษตรอ าเภอ และส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงกรมพฒันาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ ท าใหก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการสามารถสรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภาคเกษตรของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีส าคญั คือ ปัญหาดา้นการบริหารจดัการธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปพืชผลทางเกษตรท่ีตอ้งพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนหรือกลุ่ม OTOP และกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ท่ีพร้อมและสามารถแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้ แต่ตอ้งอยูบ่น
พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดงันั้น นกัวจิยัจึงไดจ้ดัท าโครงการวิจยัเร่ือง การวจิยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน (Research to develop and 
further the agricultural products to a safety food system in ASEAN economic community) 
ภายใตชุ้ดโครงการ “การสร้างและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่อยา่ง
สร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(Project management “Research and developing the potentiality of Chiang Mai 
agricultural community creatively for ASEAN Economic community competition base on 
sufficiency economy philosophy (R&D AGGIE for AEC)” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพ
ของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ วจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผลท่ีไดจ้ะน าไปขยายต่อในระดบัภาคต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  
1.2.2 เพื่อวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่ง

สร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 
1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีขอบเขตการวิจยัเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 3 ปี โดยเป็นการศึกษาศกัยภาพของ
ชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ในประเด็นการวจิยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยั
ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ในการขยายผลตน้แบบการพฒันาภาค
เศรษฐกิจการเกษตรในระดบัภูมิภาคต่อไป  
 โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงการศึกษา
ศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในประเด็นการวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันา
ศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์หาแนวทางใน
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ในเขตพื้นท่ี 25 อ าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 207 ชุมชน 
โครงการวจิยัคร้ังน้ี อาศยัวธีิการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพื่อสะทอ้นปัญหาและผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหส้ามารถแข่งขนัได้
ในอาเซียน (AC) จนไดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน ดา้นการผลิตสินคา้
เกษตรอินทรียใ์นชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 20 ชุมชน เพื่อขยายผลไปสู่โครงการปีท่ี 2 (พ.ศ. 
2561) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน ใหไ้ดต้น้แบบการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นอาหารปลอดภยั จ านวน 30 ชุมชน และเพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองของการพฒันาและ
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีท่ี 3 (พ.ศ. 2562) ใชร้ะยะเวลา 12 เดือน โดยการขยาย
ผลอีกจ านวน 50 ชุมชน จากนั้นจึงสามารถเสนอแนวทางในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของ
ชุมชน ในภาพรวมของจงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมกบัประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการในการเพิ่มขีด
ความสามารถใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สู่การแข่งขนัใน AEC อนัจะน าไปสู่การขยาย
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ผลสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นแผนยทุธ์ศาสตร์และกลยทุธ์การพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 
1.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวจิยัมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.4.1 ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง/ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั  
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ ใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ  
  ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยวธีิสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(purposive sampling) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชน คดัเลือกใหเ้หลือ 5 ชุมชน ท่ีมี
ศกัยภาพดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรสู่ระบบอาหารปลอดภยั เม่ือเปรียบเทียบกบั 
ประชาคมอาเซียน 
 1.4.2 ขอ้มูลและเคร่ืองมือในการวจิยั 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณ์ตวัแทนเกษตรกรใน
พื้นท่ี 25 อ าเภอ 5 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม ่
  3) ชนิดเคร่ืองมือการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมิน ดงัน้ี 
   3.1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
   3.2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 

3.3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใชแ้บบ
ส ารวจ Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990) (ภาคผนวก ง) 
   3.4) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group 3 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน  
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1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ทราบศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดัเชียงใหม่  
 1.5.2 ทราบแนวทางการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่ง
สร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
1.6 นิยามศัพท์ 

ชุมชน (Community) หมายถึง บคุคลท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณท่ีใดท่ีหนึง่ท่ีมีความสมัพนัธ์
กนัในฐานะเป็นเครือญาตหิรือเพ่ือบ้าน โดยมีการใช้ชีวิตร่วมกนัมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 ชุมชนเกษตร (Agricultural Community) หมายถึง ชุมชนท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลกัในการเล้ียงชีพเป็นเกษตรกร 
 ประชาคมอาเซียน (ASEAN community) หมายถึง การร่วมกนัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเขตอาเซียน เพ่ือผลประโยชน์ในอ านาจการตอ่รองทางเศรษฐกิจ การสง่ออก และการ
น าเข้าของสินค้า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด าเนินการควบคูไ่ปกบั ประชาคมการเมืองและ

ความมัน่คงอาเซียน (ASEAN political-security community: APSC) และประชาคมสงัคม-

วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN socio-cultural community: ASCC) ซึง่เป็นสามสว่นหลกัของ
ประชาคมอาเซียน 

 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Competition) หมายถึง การร่วมกนัทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน เพื่อผลประโยชน์ในอ านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ  
การส่งออก และการน าเขา้ของสินคา้ 

ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาท่ีช้ีถึงแนว
ทางการด ารงชีวติ และปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐทั้ง
ในการด ารงชีวติประจ าวนั การพฒันาและบริหารประเทศ ใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 
 การพัฒนา (Development) หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทัว่ ๆ ไป เชน่ การพฒันา
ชมุชน พฒันาประเทศ คือการท าสิ่งเหลา่นัน้ให้ดีขึน้ เจริญขึน้สนองความต้องการของประชาชน

สว่นใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึน้ หรืออาจกลา่วได้วา่ “การพฒันา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจาก
สภาพท่ีไมน่า่พอใจไปสูส่ภาพท่ีนา่พอใจ การพฒันาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ไม่
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หยดุนิ่งการพฒันามีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ การพฒันา หมายถึง
กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไว้แล้ว คือการท าให้ลกัษณะเดมิเปล่ียนไป โดย
มุง่หมายวา่ลกัษณะใหมท่ี่เข้ามาแทนท่ีนัน้จะดีกวา่ลกัษณะเก่า แตโ่ดยธรรมชาตแิล้ว 
การเปล่ียนแปลงย่อมเกิดปัญหาในตวัมนัเอง เพียงแตว่า่จะมีปัญหามากหรือปัญหาน้อย 

ความปลอดภัยของอาหาร (Food safety) หมายถึง การจดัการให้อาหาร และสินค้า
เกษตรท่ีน ามาเป็นอาหารบริโภคส าหรับมนษุย์มีความปลอดภยั โดยไมมี่ลกัษณะเป็นอาหารไม่
บริสทุธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้บริโภคปลอดภยัจาก

อนัตรายท่ีมาจากอาหาร (food hazard) ได้แก่ อนัตรายทางชีวภาพ อนัตรายทางเคมี และอนัตราย
ทางกายภาพ โดยมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัด้านอาหาร มีดงันี ้ 
(1) Codex Alimentarius Commission (Codex) (2) Good Agricultural Practice (GAP) (3) Good 
Hygiene Practice (GHP) (4) Good Manufacturing Practice (GMP) (5) Hazard Analysis Critical 
Control Point (HACCP) (6) British Retail Consortium Standard-Food (BRC) (7) International 
Food Standard (IFS) (8) European Hygienic Equipment Design Group (EHEDG) (9) 3-A 
Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) และ (10) Positive list system (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2560) 

สินค้าเกษตร (Agricultural products) หมายถึง ผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์อนัเกิดจากการ
กสิกรรม การประมง การปศสุตัว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภณัฑ์
ดงักลา่ว 




