
“การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ด้าน

ความมั�นคงอาหารระดับประเทศ”

“การขับเคลื�อนยุทธศาสตร์ด้าน

ความมั�นคงอาหารระดับประเทศ”

ความมั�นคงทางอาหาร : ผลการศึกษาและการขับเคลื�อน

นโยบายระดับชมุชนและระดับชาติ

ความมั�นคงอาหารระดับประเทศ”ความมั�นคงอาหารระดับประเทศ”

ผูอ้าํนวยการสาํนกัอาหาร  
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

ดร.ทิพยว์รรณ  ปริญญาศิริ



หวัขอ้นาํเสนอ

1.  ที$มาของ พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิพ.ศ. 2551

2. กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย
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2. กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย

3. แนวทางการขบัเคลื$อนยุทธศาสตรด์า้นความมั $นคงอาหาร

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



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

สภาความมั.นคง
แห่งชาติ

สนง.สุขภาพ
แห่งชาติ

เชื�อมโยง 11 กระทรวง กว่า 30 หน่วยงาน / พ.ร.บ.กว่า 30 ฉบบั

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



อาํนาจหนา้ที$คณะกรรมการอาหารแห่งชาติอาํนาจหนา้ที$คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

 เสนอนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นอาหารของประเทศ

คณุภาพอาหาร

ความปลอดภยัอาหารความมั $นคงดา้นอาหาร

อาหารศึกษา

ตามาตรา 10 ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที$ ดงันี7

สง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์
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ประชุมไม่นอ้ยกว่า    
ปีละ 2 ครั7ง

 ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง

สง่เสรมิ สนบัสนุนการพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์

 กาํกบัดแูล ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตังิานตาม  
นโยบายและยทุธศาสตร์

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



นิยาม
ตาม พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551

•  การเขา้ถึงอาหารที$มีอยา่งเพียงพอสาํหรบัการบริโภคของประชาชนใน
ประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคณุค่าทางโภชนาการ เหมาะสมตาม

ความมั�นคงด้านอาหาร
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ประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคณุค่าทางโภชนาการ เหมาะสมตาม
ความตอ้งการ ตามวยัเพื$อการมีสุขภาวะที$ดี
•  การมีระบบการผลิตที$เกื7 อหนุน รกัษาความสมดลุของระบบนิเวศวิทยา 
และความคงอยูข่องฐานทรพัยากรอาหารทางธรรมชาตขิองประเทศ 
�  ภาวะปกติ
�  ภาวะเกิดภยัพิบตั ิสาธารณภยัหรือการก่อการรา้ย      
     อนัเกี$ยวเนื$องจากอาหาร

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ผลการดาํเนนิงาน ผลการดาํเนนิงาน ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การจดัทาํ 
“กรอบยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย”

คณะรฐัมนตรีเห็นชอบ 
เมื$อวนัที$ 25 พ.ย. 2553 

มตคิณะรฐัมนตรีมอบหมายงาน ดงันี7
•  ใหส้ภาพฒันฯ์นาํกรอบยุทธศาสตรผ์นวกเขา้กบัแผนพฒันา

ชุดที$ 4 คณะกรรมการขบัเคลื$อนยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการ
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เมื$อวนัที$ 25 พ.ย. 2553 •  ใหส้ภาพฒันฯ์นาํกรอบยุทธศาสตรผ์นวกเขา้กบัแผนพฒันา
     เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที$ 11
•  ใหห้น่วยงานที$เกี$ยวขอ้งจดัทาํแผนกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบักรอบ
    ยุทธศาสตรแ์ละ รายงานผลการปฏิบตัิงานในที$ประชุมตอ่
    คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ

เมื$อวนัที$  30 พ.ย. 2554 

แตง่ตั7งคณะกรรมการเฉพาะเรื$องเพื$อขบัเคลื$อนยุทธศาสตร์
ชุดที$ 1 คณะกรรมการดา้นความมั $นคงอาหารตลอดห่วงโซ่
ชุดที$ 2 คณะกรรมการดา้นคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร
ชุดที$ 3 คณะกรรมการขบัเคลื$อนยุทธศาสตรเ์พื$อสรา้งความเชื$อมโยง
          ดา้นอาหารและโภชนาการ สู่คุณภาพชีวิตที$ดี

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



หวัขอ้นาํเสนอ

1.  ที$มาของ พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิพ.ศ. 2551

2. กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย
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2. กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย

3. แนวทางการขบัเคลื$อนยุทธศาสตรด์า้นความมั $นคงอาหาร

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



• การวิเคราะหส์ถานการณ ์
• 

แผนยุทธศาสตรข์อง
หน่วยงานในประเทศ

กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย 
(พรบ. คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ)

• อาหารศึกษา• ความมั $นคงอาหาร • คุณภาพอาหาร

แผนยุทธศาสตรด์า้น
อาหารของตา่งประเทศ
      • อาเซียน • ออสเตรเลีย • สภาพฒันฯ์

                     แนวคิดการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์

• มีหลกัฐานทางวิชาการสนบัสนุน
• สรา้งการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วน• เป็นแผนชี7 นาํ • บูรณาการการดาํเนินงาน

• มีการวิเคราะหจ์ุดเสี$ยง • เกิดความยั $งยืน

• ความปลอดภยัอาหาร
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• การวิเคราะหส์ถานการณ ์
• SWOT Analysis

อาหารของตา่งประเทศ
      • อาเซียน
• ญี$ปุ่น
• องักฤษ

• ออสเตรเลีย
• แคนาดา
• สหภาพยุโรป
•ฯลฯ

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

1  ดา้นความมั $นคงอาหาร
2  ดา้นคุณภาพ & ความปลอดภยัอาหาร 
3  ดา้นอาหารศึกษา
4  ดา้นการบรหิารจดัการ

กรอบยุทธศาสตรด์า้นอาหาร
  วิสยัทศัน ์       วตัถุประสงค ์      ผลที$คาดว่าจะไดร้บั

ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่/ เชื$อมโยงระดบันานาชาต ิ
ประเทศ ชุมชน และครวัเรอืน

จาํเป็นตอ้งมีงานวิจยั
ใหม่ๆสนบัสนุน

เพิ� มเตมิ

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



• การผลิตอาหารที$มุ่งหมาย
   เพื$อโภชนาการและสุขภาพ
• อาหารมนุษย ์อาหารสตัว์
   และพืชพลงังาน 
• การเปลี$ยนแปลง

• สง่เสริม
• ป้องกนั
• บาํบดัรกัษา
• ฟื7 นฟู

อาหาร โภชนาการ สุขภาพ
• การเกษตร
• แหลง่อาหาร
• การบริการ

ความตอ้งการสารอาหาร
การบริโภคอาหาร
ภาวะโภชนาการที$ดี

อาหารมีคุณภาพ
และปลอดภยั
สุขภาวะที$ดี

คุณภาพ
ความปลอดภยัอาหาร
(มีผลตอ่ผูบ้ริโภค และ

มิตดิา้นอาหารและสุขภาพมิตดิา้นอาหารและสุขภาพ
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• การเปลี$ยนแปลง
   สภาพภูมิอากาศ
• ปัจจยัภายนอก

ภาวะโภชนาการที$ดี
ความรูด้า้นโภชนาการ

วฒันธรรมดา้นอาหาร

ความมั $นคงดา้นอาหาร
อาหารและโภชนศึกษา

สุขภาวะที$ดี(มีผลตอ่ผูบ้ริโภค และ
การคา้)

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



อาหาร                      
ปลอดภยั

และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ

หลกัปฏิบตัทิี$ดีดา้นสุขลกัษณะ

หลกัเกณฑว์ิธีการที$ดี
ในการผลิต

ผลลพัธ์

หลกัปฏิบตัทิี$ดี

แผนภูมิ
ห่วงโซ่อาหาร

หลกัปฏิบตัทิี$ดีดา้นสุขลกัษณะ

การผลิตทางการเกษตรที$ดีและเหมาะสม

การใชท้ี$ดิน การจดัการนํ7า

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและ
สตัว ์(พนัธุกรรม)

การควบคมุและ
การป้องกนัโรค

พืชและสตัว์

โภชนาการสาํหรบั
พืชและสตัว์

หลกัปฏิบตัทิี$ดี

ประเด็นพื7 นฐาน

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ประเทศไทยผลิตอาหาร
ที$มีคุณภาพและปลอดภยั 

มีความมั $นคงดา้นอาหารอยา่งยั $งยนื เพื$อชาวไทยและชาวโลก

ประเทศไทยผลิตอาหาร
ที$มีคุณภาพและปลอดภยั 

มีความมั $นคงดา้นอาหารอยา่งยั $งยนื เพื$อชาวไทยและชาวโลก

กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการ
ดา้นอาหารของประเทศไทย วิสยัทศัน์

วตัถุประสงค์
1. เพื$อเพิ$มประสิทธิภาพการบริหารจดัการฐานทรพัยากรการผลิตใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งยั $งยนื
2. เพื$อใหอ้าหารที$ผลิตในครวัเรือน ชุมชน และภาคอุตสาหกรรมมีเพียงพอ มีคณุภาพ  
   ปลอดภยัและมีคณุค่าโภชนาการ 
3. เพื$อสรา้งกระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กี$ยวกบัอาหารตลอดห่วงโซ่

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

3. เพื$อสรา้งกระบวนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั และเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กี$ยวกบัอาหารตลอดห่วงโซ่
4. เพื$อพฒันาระบบบริหารจดัการดา้นอาหารใหม้ีประสิทธิภาพ 
    (โครงสรา้งกฎหมาย ระบบสารสนเทศ และอื$นๆ)
5. เพื$อเกิดความมั $นคงดา้นอาหารระดบัครวัเรือน ชุมชน และประเทศ ทั7งภาวะปกตแิละวิกฤต

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

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



1. เรง่รดัปฏิรูปการถือครองที$ดินและการคุม้ครองพื7 นที$การเกษตร
2. จดัการทรพัยากรนํ7า และดินเพื$อการเกษตร และป่าชุมชน
3. สรา้งความสมดลุระหว่างพืชอาหารกบัพืชพลงังาน
4. พฒันาประสิทธิภาพการผลิตอาหาร
5. สรา้งแรงจงูใจในการทาํการเกษตร และเพิ$มจาํนวนเกษตรกรรุน่ใหม่

10 กลยุทธ ์:

ยทุธศาสตรท์ี$ 1 ดา้นความมั $นคงอาหาร
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5. สรา้งแรงจงูใจในการทาํการเกษตร และเพิ$มจาํนวนเกษตรกรรุน่ใหม่
6. สง่เสรมิการเขา้ถึงอาหารในระดบัชุมชนและครวัเรอืน
7. ปรบัปรุงและพฒันาระบบโลจสิตกิสด์า้นสินคา้เกษตรและอาหาร
8. สรา้งความรว่มมือระหว่างภาครฐั เอกชน และภาคประชาชนในการ
    รกัษาความมั $นคงดา้นอาหาร
9. วิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร
10. จดัระบบเพื$อรองรบัความมั $นคงดา้นอาหารในภาวะวิกฤต

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ



ยุทธศาสตรท์ี$ 1 ดา้นความมั $นคงอาหาร
หลักการ : เพื$อใหป้ระเทศไทยมีความมั $นคงดา้นอาหารอยา่งยั $งยนื บริหารจดัการ
ทรพัยากรเพื$อการผลิตอาหารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน

  ฐานทรพัยากร/ 
  ปัจจยัการผลิต การผลิต การกระจาย

• ปฏิรูป • สรา้งสมดลุ • พฒันาประสิทธิภาพ • ส่งเสริมการเขา้ถึงอาหาร • ปฏิรูป • สรา้งสมดลุ
• อนุรกัษ์ • เพิ$มประสิทธิภาพ

  การบริหารจดัการ

• พฒันาประสิทธิภาพ
   การผลิต
• กาํหนดเขตการผลิต

• ส่งเสริมการเขา้ถึงอาหาร 
   ของชุมชนและครวัเรือน
• พฒันาระบบโลจสิตกิส์

สรา้งความรว่มมือในการรกัษาความมั $นคงดา้นอาหาร (รฐั เอกชน และภาคประชาชน)

• สรา้งแรงจูงใจใหเ้กษตรกร

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 

วิจยัพฒันาเทคโนโลย/ี นวตักรรม

สรา้งระบบรองรบัในภาวะวิกฤต



ยุทธศาสตรท์ี$ 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหาร
หลักการ : ดแูลคณุภาพและความปลอดภยัอาหารในห่วงโซ่อาหารเพื$อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และการคา้ทั7งในและตา่งประเทศ ซึ$งเป็นพื7 นฐานของการแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกร
และผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง

เสริมสรา้งความเขม้แข็งในการควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั

     มาตรฐานอาหาร
   - มีคุณภาพ 

สรา้งระบบประกนัคุณภาพ 
เช่น ระบบตรวจสอบ

สรา้งมาตรฐานความ
ปลอดภยัใหเ้ป็น

สง่เสริมการคา้/ การตลาด
สรา้งความเป็นธรรม และอาํนวยความสะดวกในการคา้

การผลิตขั7นตน้ ภาคอุตสาหกรรม
อาหาร

• วิจยั/พฒันาพนัธุ/์GAP

• ฟารม์ตน้แบบ
• รวมกลุ่มเกษตรกร
• Food educator

• วิจยัและพฒันาองคค์วามรู/้นวตักรรม
• แปรรูป/ ถนอมอาหาร/ลดการสูญเสยี
• วฒันธรรมทอ้งถิ$น
• ยกระดบั/แหล่ง สถานีรวบรวม

• เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
• ยกระดบัการผลิต
• สรา้งมูลค่าเพิ$ม
• เพิ$มขีดความสามารถสูส่ากล

   - มีคุณภาพ 
- มีความปลอดภยั
- มีคุณค่าทางโภชนาการ

เช่น ระบบตรวจสอบ
รบัรองและหอ้งปฏิบตัิการ

ปลอดภยัใหเ้ป็น
      มาตรฐานเดียว 

การผลิตอาหาร
ในระดบัชุมชน

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ



การนาํยุทธศาสตรด์า้นคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร สู่การปฏิบัติ

ความ
ปลอดภยั

อุปทานอุปทาน การบริการการบริการ โภชนาการโภชนาการ
&&สุขภาพดีสุขภาพดี

การ การ 
บรโิภคบรโิภค

บนพื =นฐานของข้อมูลข่าวสาร 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

การผลติการผลติ

คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิ



ยุทธศาสตรท์ี$ 2 คณุภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารยุทธศาสตรท์ี$ 3 ดา้นอาหารศึกษา
หลักการ :  เนน้กระบวนการส่งเสริมพฒันา และวิจยัเพื$อใหเ้กิดความรู ้ความตระหนกั ในการใช้
ทรพัยากรเพื$อผลิตและกระจายอาหารในห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนพฤตกิรรมที$พึงประสงคใ์นการ
บริโภคอาหาร วิจยัพฒันา

ผลลพัธ์
� การวิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้

� การรวบรวมองคค์วามรู ้

ถ่ายทอดความรู ้

�  การนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

พื7 นฐาน

หลกัปฏิบตัทิี$ดี � เผยแพรอ่งคค์วามรูแ้ก่ผูเ้กี$ยวขอ้ง

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



• พฒันา/ปรบัปรุง กฎหมาย
    ที$เกี$ยวขอ้งดา้นอาหาร
• ตดิตาม/ประเมิน อุปสรรค

จากการใชก้ฎหมาย

ยุทธศาสตรท์ี$ 4 ดา้นการบรหิารจดัการ
หลกัการ : พฒันาการจดัการดา้นอาหารของประเทศตลอดทั7งห่วงโซ่อาหารอยา่งเป็นระบบใหม้ี
ความเหมาะสม สรา้งความเขม้แข็งของการดาํเนินงานทุกภาคส่วน ใหส้ามารถรองรับการ
เปลี$ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ รองรับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคลอ้งกบักตกิาการคา้สากล

1. ปรบัปรุง และ
เสริมความเขม้แข็ง

3. พฒันา
ฐานขอ้มูลและ

• สนบัสนุนการเชื$อมโยง/
    ใชป้ระโยชนข์อ้มูล
• ระบบการจดัการขอ้มูล

สารสนเทศดา้นอาหาร
• พฒันาระบบเตอืนภยัดา้น

อาหาร

จากการใชก้ฎหมาย
• ส่งเสริมการบงัคบัใช้

กฎหมาย

เสริมความเขม้แข็ง
โครงสรา้งองคก์ร

ในห่วงโซ่ 

2. พฒันาและ
ปรบัปรุงกฎหมาย

ในห่วงโซ่ 

ฐานขอ้มูลและ
การจดัการ

• ทบทวนภารกิจของ
หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง

• สรา้งกลไกเชื$อมโยง
หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง

• สนบัสนุนการกระจาย/
มอบหมายอาํนาจให้
ครอบคลมุ คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



    ผลที.คาดว่าจะได้รับ

(1)  มีฐานทรัพยากรในการผลติอาหารที.สมบูรณ์และยั.งยืน 

(2)  ชุมชนเกษตรกรมีการผลติอาหารที.เข้มแขง็ มีระบบเศรษฐกจิและการ   

      จัดการอาหารที.เป็นธรรม  สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกจิของประเทศและ 

      ท้องถิ.น 

1818

      ท้องถิ.น 

(3)   ผู้บริโภคเข้าถงึอาหารที.มีคุณภาพ และปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ 

(4)   มีกลไกและระบบการจัดการที.มีประสทิธิภาพประสทิธิผล ตอบสนองได้ 

      ทั =งภาวะปกตแิละภาวะวิกฤติ

(5) สร้างความเชื.อมั.นให้กับอาหารส่งออก เพิ.มศักยภาพและขยายโอกาส

      ด้านการตลาดผ่านทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางโภชนาการ

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



หวัขอ้นาํเสนอ

1.  ที$มาของ พรบ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาต ิพ.ศ. 2551
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คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 

2. กรอบยุทธศาสตรก์ารจดัการดา้นอาหารของประเทศไทย

3. แนวทางการขบัเคลื$อนยุทธศาสตรด์า้นความมั $นคงอาหาร



 ประเด็นการขบัเคลื$อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั�นคงอาหาร

 ประเด็นการขบัเคลื$อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั�นคงอาหาร

1. การจดัการที$ดิน และคุณภาพที$ดินเพื$อการผลิตอาหาร
2. การจดัการนํ7า ป่าไม ้และป่าชายเลน เพื$อการผลิตอาหาร
3. ความสมดลุระหว่างพืชอาหาร (คนและสตัว)์ และพืชพลงังาน
4. การวิจยันวตักรรมและเทคโนโลย ีเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพ
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4. การวิจยันวตักรรมและเทคโนโลย ีเพื$อเพิ$มประสิทธิภาพ
    การผลิตอาหาร 

พนัธุพ์ืช/พนัธุส์ตัว์
โภชนาการพืช/สตัว์
การควบคมุป้องกนัโรค
การลดการสูญเสียอาหาร
เทคโนโลยกีารผลิตอาหาร รวมถึงเครื$องจกัรกล

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



 ประเด็นการขบัเคลื$อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั�นคงอาหาร

 ประเด็นการขบัเคลื$อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั�นคงอาหาร

5. การเพิ$มมูลค่าและคณุค่าของอาหาร ทั7งในระดบัครวัเรอืน 
    ชุมชน และอุตสาหกรรม
6. ความเชื$อมโยงของการผลิตอาหารและการตลาด
7. ความมั $นคงอาหารในระดบัครวัเรอืนและชุมชน
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7. ความมั $นคงอาหารในระดบัครวัเรอืนและชุมชน
8. การพฒันากาํลงัคนเพื$อการผลิตอาหาร
9. การสรา้งความรว่มมือของทุกภาคสว่น
10. การบรหิารจดัการดา้นอาหาร
      ในภาวะวิกฤต

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ 



ห่วงโซ่อุปทาน

• ทาํการเกษตรให้เป็นอาชีพที.มั.นคง
• มีแผนอาชีพในระดับชุมชน

ภาคการเกษตรที.เข้มแข็ง

การเกษตรที�ประสบความสาํเร็จแบบยั�งยืน*

ห่วงโซ่อุปสงค์

รู้ความต้องการ
& เข้าใจตลาด

• Product (Quality/ Safety) 

In
t
e
r
fa
c
e

ทาํการเกษตรให้เป็นอาชีพที.มั.นคง
• มีแผนอาชีพในระดับชุมชน
• ส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น 

Food Educator
• มีการต่อยอดผลผลติ/ 
      เพิ.มมูลค่า

      
SME

International
Trade

OTOP

80 %

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

20 %
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คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ * From :TRF



การเกษตรทฤษฎีใหม่

การแบ่งพื7 นที$ทาํกิน
ตามหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่

บ้าน /พืชสวนครัว  
และสัตว์

พืชผักและผลไม้

ที.มา :http://www.kasetporpeang.com

สระกักเกบ็นํ =า 
และเลี =ยงสัตว์นํ =า

ปลูกข้าว 
(เลี =ยงปลาในนาข้าว)

และสัตว์



(ร่าง)แนวทางขับเคลื�อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั�นคงอาหารในระดับชุมชน/ประเทศ
ผลิตอะไร    ผลิตเท่าไร    ผลติอย่างไร

  เข้าถงึหรือไม่  พอเพียงหรือไม่

ถกูหลักโภชนาการหรือไม่  

จ. การวัด ผลสัมฤทธิb/
วิเคราะห์/ประเมินผล

ที.ดิน/ แหล่งนํ =า/ปัจจัยการผลิต/ทุน/

เป้าหมาย :   เพื�อความมั�นคงด้านอาหารของประเทศ / ท้องถิ�น / ชุมชน อย่างยั�งยืนเป้าหมาย

• การเป็นเจ้าของ

3. การจัดการทรัพยากร
นํ /า/ดิน/ป่าชุมชน เพื�ออาหาร• คุณภาพดนิ • การใช้ที.ดิน 

• Zoning 

• เก็บและรวบรวมพันธุ์พืช/ • การเข้าถงึแหล่งทุน

• การอนุรักษ์

บนพื�นฐานของทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง + เกษตรทฤษฎีใหม่

• คุณภาพนํ =า

• เพิ.มปริมาณ/คุณภาพ 

ระดับประเทศ/ท้องถิ.น/ชุมชน

13. เครื.องชี =วัดความมั.นคง                      
ด้านอาหาร

14. ระบบ IT ฐานข้อมูล

1. ที�ดนิ 2. นํ =า

• การจัดการนํ =าแล้ง/นํ =าท่วม

• การจัดการนํ =าเพื.อการเกษตร/อาหาร

• ระบบชลประทาน

4. โภชนาการพืช/สัตว์ 7. การสนับสนุนของภาครัฐ    
/เอกชน/สถาบันการศกึษา

5. การควบคุม
ป้องกันโรค

6. การพัฒนา
กาํลังคน

ก. การ
วางแผน

การใช้ที�ดิน
และนํ /า

ข. วางแผน/
เพิ.ม

ประสิทธิ ที.ดิน/ แหล่งนํ =า/ปัจจัยการผลิต/ทุน/
ความรู้/ราคาสินค้า/จาํนวนเกษตรกร/

ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้/
ระบบเครือข่าย

15. ประเมนิประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  

การนําเครื�องมอืไปตดิตาม
การประเมนิผล Policy Evaluation

การตัดสนิใจทางนโยบาย
(Policy Advocacy)

การนําไปปฏิบัติ 
(Policy Implementation)

ผลกระทบต่อนโยบายรัฐ/ เอกชน ต่อ
ความมั�นคงด้านอาหารของชุมชน

• เก็บและรวบรวมพันธุ์พืช/
  พันธุ์สตัว์ 
• ผลิตและสาํรองปุ๋ย
• ผลิตและจัดเก็บอาหารสัตว์

• การเข้าถงึแหล่งทุน
• ส่งเสริมเกษตรกรเป็น             
   Food Educator 
• วิจัยพัฒนาพันธุ์พืช/ สตัว์
• การอนุรักษ์พนัธุ์พืช/ สตัว์

การสาํรอง
อาหาร

ขนส่ง กระจาย
บริโภคปลอดภัย

ถูกหลัก
โภชนาการ

11. การบริโภคในภาวะปกติ

• การแปรรูป/สร้างมูลค่าเพิ.ม
•  การขนส่ง/การกระจาย
•  ตลาด (ผู้ผลติพบผู้ขาย) 
•  ธุรกิจเกษตรเพื.อสังคม
 

� GAP
� IPM
� การใช้สารเคมีและยาสัตว์อย่างถกูต้อง

• เพิ.มปริมาณ/คุณภาพ 
   เกษตรกร/ผู้แปรรูป
• องค์ความรู้

10. การวจิัย
ระบบการเกษตร

เพื.ออาหารครบวงจร
 

การพัฒนาระบบพื�นฐานการวางแผนระบบอาหารสํารองในระดับชุมชน/ประเทศ

9. การพัฒนาระบบการส่งเสริมและบริการ
ด้านการเกษตรในชุมชนอย่างบูรณาการ

ค. ระบบ
เชื.อมโยง
การผลิต

และ
การตลาด

12. การจัดการภาวะวิกฤติ

• การเข้าถึงอาหารที.มีคุณค่าทางโภชนาการ/ปลอดภัย/พอเพียง
• การเก็บสํารองอาหาร เช่น ยุ้งฉาง
• การบริโภคผลิตภณัฑ์ในชุมชน

ประสิทธิ
ภาพ

การผลิต

ง. การ
บริโภค
อาหาร

ในชุมชน

8. การรวมกลุ่ม/ธุรกิจเกษตร



การบริการพื+นฐาน
(การเกษตร การศึกษา มหาดไทย และอื�นๆ)

• การฝึกอบรม
• ทุน
• การแก้ปัญหาต่างๆ
• เกษตรกรพี�เลี+ยง

      เมนู / กจิกรรม 
• ดนิ
• นํ+า
• พนัธุ์พชื/ พนัธุ์สัตว์
•

ทาํหน้าที�เกื+อหนุน
แนะนําการดําเนินงาน

(Facilitator)

(ตวัอย่าง) ความมั�นคงด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ในระดบัพื+นที�และชุมชน (Food Security)

ระบบสนับสนุน

Interface

(หน่วยงานที�จดัหาการบริการ / ผู้นําชุมชน)
• เป้าหมาย & แผนการดาํเนินงาน
• การนําไปปฏิบัติ
• การตดิตามและประเมินผล

ผู้นําชุมชน
ครอบครัว

ปัจเจกบุคคล

• พนัธุ์พชื/ พนัธุ์สัตว์
• การขนส่ง
• สินเชื�อและการตลาด

อาสาสมคัรการเกษตร 
(1:10 ครัวเรือน)

Interface

เป้าหมายและตวัชี+วดั 
ด้านความมั�นคงอาหารในชุมชน

Kraisid Tontisirin, Mahidol University
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